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Jeg er kanskje ikke den eneste bedrifts-
lederen med hjertet litt i halsen de siste 
månedene? Og det er forståelig med fort-
satt høye skuldre, selv om vi ser lysning. 
I Ny Næring AS slipper vi sånn høvelig 
med skrekken – foreløpig beskrivelse. 
Vi har hatt lite på kistebunnen, så en 
stund tenkte jeg at korona-restriksjonene 
skal ikke vare lenge før vi får alvorlige 
problemer. Nå kan jeg bare takke for at vi 
har solide og lojale samarbeidspartnere. 
Dere ønsker tydelig at også Ny Næring 
skal bestå. 

Som ellers i livet er det irriterende nok 
bare i én retning det har noen vits å rette 
blikket. Framover. For mange virksom-
heter har korona-restriksjonene betydd å 

rydde i branntomta og bygge nytt, mens 
for andre er det kroken på døra. Kanskje 
kan situasjonen etter hvert snus til noe 
positivt, men jeg føler med alle bedrifts-
ledere som må gå den tunge veien. Og 
jeg føler med arbeidstakerne som fikk en 
ufrivillig avsporing av yrkeskarrieren.

Men. For en bedriftsleder er plikten å 
tenke: hvordan kommer vi ut av situa-
sjonen, og helst som sterkere enn før? Jeg 
skryter ikke på meg innsikt, så det er let-
test å bruke egen bedrift som eksempel. I 
Ny Næring AS gav korona-restriksjonene 
oss ufrivillig ekstra-tid til å tenke på fort-
settelsen. På hvordan vi kan gjøre oss mer 
solid etter korona, hvis vi overlever. Sånn 
tenking kjenner mange seg igjen i, siden 

røffli 90 prosent av alle virksomheter i 
Norge har under 10 ansatte, slik som oss. 

Vi har vært for sårbare, helt siden Ny 
Næring ble eget selskap fra 2019. Sårbar 
økonomi, svak likviditet. Hyggelig nok 
stadig flere oppdrag, men vi mangler 
kapasitet og blir ikke leveringsdyktig nok. 
Eller: starten på slutten, kan du si, hvis 
tiltak ikke gjøres. Så: vi har økt beman-
ningen, men klarer vi å øke inntektene? 
Og siden vi må lage noen helt nye pro-
dukter – er vi dyktige og allsidige nok? 
Hvordan får vi råd til å øke kompetansen 
raskt, samtidig som vi skal produsere 
mer, slik at vi kan….overleve?

Ok, så er det lett nok å skrive dette, 

men alle små-bedriftsledere vet at dette 
er krevende prosesser med både opp- og 
nedturer. Poenget mitt er at korona-
ukene har gitt rom for grubling. Hvis vi 
først overlever – kan vi på baksiden av 
dette komme ut som mindre sårbar enn 
før? Mer solid, slik alle som leverer varer 
eller tjenester ønsker å være? Hvis du som 
leser dette er i samme båt, eller kjenner 
noen som er, så vet jo både du og jeg 
at hvis vi er seig nok, arbeidssom nok, 
døktig nok og gjerne får pittelitt flaks på 
kjøpet, ja, så klarer vi dette, også!

Edmund Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Siden blikkretningen må være framover, plikter 
enhver leder å tenke: hvordan kan vi komme ut 
av en så krevende situasjon, og helst styrket?"
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- Korona-restriksjonene har 
påvirket staben ved at ansatte som 
skulle komme til Meløy måtte sitte 
i karantene i 2 uker før de kunne 
komme seg i arbeid. Dette har 
selvsagt gått ut over framdriften 
på prosjektene, og innebærer en 
del uforutsette kostnader, opplyser 
daglig leder Bjørn Kildal.
- Så har vi opplevd en del forsin-
kelser på varer som vi venter på, til 
prosjekter, på grunn av restriksjo-
nene og utfordringer rundt frakt. 
Ellers har ansatte og kunder vært 
flinke og løsningsorienterte, og vi 

er glad for at vi er kommet dit at 
‘søringkarantenen’ er opphevet.
- Ute på byggeplassene har vi måt-
tet øke kapasiteten på spisebrakker 
og renholdet på de største byg-
geplassene, og har aldri tidligere 
benyttet så mye «sprit» i jobbsam-
menheng! Renholderen vår gjør en 
kjempeinnsats.
- Til slutt: vi merker at markedet 
er ‘skeptisk’ – det oppleves som 
at kundene avventer situasjonen 
litt. Dette gir færre forespørsler til 
oss og en litt ekkel usikkerhet for 
resten av 2020 og muligens 2021.

Meløy Elektro har med sine 19 ansatte 
en årlig omsetning på 18 millioner 
kroner. Mars måned er vanligvis en rolig 
måned, likevel var det uvanlig stille før 
det tok seg opp igjen. Ansatte som måtte 
bli hjemme grunnet stengte barnehager 
og skoler, gjorde det i tillegg utfordrende 
for produksjon. 
- Lite smitte i vårt område har gjort at 
det relativt raskt har stabiliserte seg for 
oss. Etter vi fikk barnehage og skole 
gjenåpnet, har det til tross for begrenset 
åpningstid, gått ganske bra. 
Når det gjelder smitteforebyggende tiltak 
passer Roger med sine ansatte fortsatt 

godt på. To saksbehandlere fikk hjemme-
kontor, ansatte holder avstand, det er økt 
renhold og hyppig håndvask samt des-
infeksjon for hender og verktøy. I tillegg 
har de en folder for hvordan montører 
opptrer under oppdrag. 
- Vi er spente på fortsettelsen, det kan 
fortsatt skje ting som kan stoppe opp 
for oss fremover. Et overordnet mål er 
å holde alle i arbeid. Frem til nå har vi 
vært heldige, vi har ikke hatt problemer 
med å holde hjulene i gang.

Tekst: Irene Granberg
Foto: Edmund Ulsnæs

Halsa Bygg er Meløy-regionens største byg-
gentreprenør og gjør oppdrag i Meløy, Rødøy og 
Gildeskål. Bedriften omsatte i 2019 for om lag 
60 millioner kroner, og hadde ved årsskiftet 43 
ansatte.

- I forhold til mange bransjer har vi vært heldige, og jeg 
synes synd på de som har det beintøft, som har mistet 
jobben eller har måttet permittere. Vi har foreløpig hatt 
flaks, forteller Roger Stormo, leder i Meløy Elektro.

Bjørn Kildal
Roger Stormo

- Hvorfor ble du valgt, Pål?
- DET lurte jeg også på, og var vel ganske 
overraska!
- Nei, tanken var nok at man ville ha en som 
kjenner fabrikkene godt, har stort kontakt-
nett. At de ville ha en leder for dette teamet 
som er fra business-delen. Sikre et bredere 
fokus enn bare sikkerhet, hvis du skjønner?
Jada, vi skjønner. Og vi skjønner at Pål 
Hestad fra Glomfjord – sjefen for alle Yaras 
fabrikker i Tyskland, Nord-Europa og 
Canada – er blitt løftet ut og opp, til en ny 
og internasjonal posisjon hos verdens største 
gjødselprodusent.

Første fly hjem
- Jeg var i Finland, i en fabrikk nær grensen 
til Russland, da de ringte meg. Jeg måtte bare 
komme meg på første fly hjem. Så, klokka 
5 på morran den 11. mars var det å reise til 
Oslo, smiler Pål.
Leder for det nyopprettede crisis response 
team for covid-19, i Yara International. Det 
var denne jobben han over natta hadde blitt 
utnevnt til, da han møtte konsernledelsen i 
hovedstaden.
- I teamet er det 17 personer fra hele verden, 

Yaras internasjonale 
krisesjef
I den globale næringslivskri-
sen som koronarestriksjonene 
har skapt, står Yara stødig. Da 
konsernsjefen i mars hadde 
satt sammen et internasjo-
nal kriseteam, ringte han til 
Glomfjord for å finne lederen. 
Men han var i Finland, og 
dessuten opptatt.

Han er ikke lenger fabrikksjef for Europa og Nord-Amerika. Fra Glomfjord – her 
på kontoret i industriparken – håndterer Pål Hestad siden 11. mars i år sin helt 
nye toppleder-rolle i Yara International. 

Pål har ‘alltid’ hatt lederjob-
ber i Yara. Til venstre ser 
vi ham i 2015, sammen 
med konsernsjef Svein Tore 
Holsether og kollega Arve 
Jordal (t.h.). Til høyre: i 2013 
klarte vi å samle hele fem 
tidligere fabrikksjefer i Yara 
Glomfjord – fra venstre Jan-
Petter Fossum, Arve Jordal 
(daværende), Pål, Wenche 
Olsen og Jyri Rantanen.

Da dreier det seg om å ta vare på bu-
sinessen, slik at vi fortsatt kan levere 
det vi skal til matvarekjeden – unngå at 
dette også blir en matvarekrise.

PÅL HESTAD

og mange av dem kan 10 ganger mer om sik-
kerhet enn meg. Jobben? Jo…myndighetene 
har slått fast at Yara er en samfunnskritisk 
viktig virksomhet. Da dreier det seg om å ta 
vare på businessen, slik at vi fortsatt kan le-
vere det vi skal til matvarekjeden – unngå at 
dette også blir en matvarekrise. Teamet skal 
sørge for at alle fabrikkene følger opp reglene 
som myndighetene setter, og at vi beskytter 
både de ansatte og leverandører og samfun-
nene rundt oss, forklarer Pål.

Rolle inntil videre
Den tidligere fabrikksjefen i Glomfjord har 
også en annen Glomfjord-sjef med seg i kri-
seteamet, nemlig Arve Jordal. Daglige møter 
uka rundt, daglig oppdateringer for kon-
sernsjefen, ukentlig møte med toppledelsen. 
Selvsagt fra hjemmekontoret i Meløy. Og 
altså ute av rollen som sjef for 10 fabrikker i 
Europa og Nord-Amerika, en jobb han har 
hatt i 7 år.
- Etter ettpar uker med begge roller skjønte 
vi alle at dette ikke gikk, så en finsk fabrikk-
sjef har midlertidig overtatt jobben min.
- Så får vi se hva som skjer når koronakrisen 
har avtatt, det er ikke bestemt hvilken rolle 
jeg da skal ha.
- Det har vært en merkelig situasjon i verden?
- Ja, og det har jo vært knalltøft for nesten 
alle. Mange er redd for å miste jobben og 
inntekten, og så er det i tillegg de nærmeste, 
der kanskje de fleste av oss har noen vi 
engster oss ekstra for. Jeg kjenner også veldig 
mange i Yara-systemet, for eksempel i Spania 
og Italia der de er veldig utsatt. Det gjør 
sterkt inntrykk.

Tøff tid venter
Vi er i mai, og Norge åpner opp, sakte og 
kontrollert. Yara opprettholder fortsatt stren-
ge restriksjoner, av hensyn til liv og helse.

- Selv om situasjonen virker å roe seg litt i 
Norge, har Europa mange tøffe måneder 
foran seg, og vi i Yara har ganske mange 
utfordringer for å holde produksjonen i gang. 
Det vil ta lang tid å oppnå normal business 
igjen.
Pål og Yara verdsetter at myndighetene har 
tillatt dem å drive nær ordinær produksjon, 
til tross for restriksjonene. Som gjør at gjød-
selprodusenten har stått stødig i ‘stormen’. 
Yara bidrar tilbake ved å sikre alle ansatte og 
fast innleide i alle land, inntil 3 måneders 
lønn ved midlertidig nedbemanning eller 
stans.
- For oss har situasjonen gjort at læring går 
kjappere enn normalt, og på tvers av fabrik-
kene. Italia kom tidlig i en alvorlig situasjon, 
men der klarte vi å operere fabrikken for 
fullt. Dette har andre fabrikker i resten av 
verden kunnet lære av i vinter, og Latin-
Amerika, Brasil og USA, som nå er midt 
oppe i krisen.
Sier Yara-lederen, som leder internasjonalt, 
fra hjemmekontoret i Glomfjord. Hans 
lokale fabrikksjef, Øyvind Jenssen, sitter 
på hjemmekontor annet sted i Glomfjord. 
Fabrikken i Meløy produserer også som nor-
malt, men større vedlikeholds- og anleggs-
prosjekter er utsatt.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- En veldig, veldig dynamisk arbeidshverdag 
i et fantastisk spennende miljø! Ja, det er 
litt sånn livsstilsjobb, vedgår den nybakte 
40-åringen foran oss.
Vi møter ham i det innholdsrike Salmon 
Center i Sjøgata 21 i Bodø. Hektisk på farten 
– tobarnsfaren har stort ansvar på viktige 
områder. For Mowi Region Nord. 49 loka-
liteter, 71 konsesjoner, årlig produksjon av 
100.000 tonn laks, og 22,5 millioner smolt 
fordelt på seks smoltanlegg, blant andre 
Glomfjord. Sånn ellers er Mowi verdens 
største lakseoppdretter med 14.500 ansatte i 
25 land.

Mye myndighet
- Jeg er miljø- og myndighetskontakt i vår 
Region Nord, opplyser Knut Håvard.
- …som betyr at jeg har et ansvar for at loka-
litetene våre overholder alle myndighetskrav.
Som i seg selv ikke er lite, skjønner vi. I all 
sin virksomhet plikter Mowi å forholde seg 
til kommuner, fylkeskommuner, Kystverket, 
Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Fylkes-
mannsembetene. 
- Ja, det er faktisk 6 ulike myndigheter, og 
vi har en stor virksomhet, så det er mye som 
skal holdes orden på. I tillegg har jeg ansvar 
for at vi kommer i mål på en rekke miljøkrav 
vi stiller til oss selv, og driver bærekraftig, 
forklarer han.
- Dessuten er det jobben min å finne arealer 
der vi kan skaffe oss nye lokaliteter – vi skal 
vokse. Vi har hele tiden et stort antall søk-
nader inne, og på ulike steder. Da blir det en 
god del reising, og dialog med kommunene 
der vi skal gi innspill i høringer og planpro-
sessene rundt omkring.

Alltid fisk
Knut Håvard sitter forøvrig i produksjons-
leder-gruppa i Region Nord, altså i støtte 
for produksjonsanleggene, og i utforming av 
deres driftsplaner. Så, han har fått utfordrin-
ger så det holder, og som ønsket. Havbruk 
har fristet, helt fra barndommen. Stor-laksen 

Fikk hektisk havbruksjobb
- Jeg kunne ikke takke nei, da 
jeg fikk ta med meg alt jeg 
har lært, tilbake til havbruks-
næringa! smiler Knut Håvard 
Krokstrand. Opprinnelig fra 
Ørnes – nå med sentral posi-
sjon hos verdens største.

Spennende jobb i spennende miljø for 
Knut Håvard Krokstrand fra Meløy. – Ja, 
jeg er absolutt der jeg skal være akkurat 
nå! smiler den tidligere eleven ved 
Meløy videregående skole på Inndyr. Her 
i sin nåværende arbeidsbase i Salmon 
Center i Bodø.

Dessuten er det jobben min å finne arealer der vi kan 
skaffe oss nye lokaliteter – vi skal vokse. Vi har hele 
tiden et stort antall søknader inne, og på ulike steder. 

KNUT HÅVARD KROKSTRAND

i et tidlig oppdrettsanlegg ved Mesøya ved 
Ørnes på 1980-tallet – guttungen ble fasci-
nert. Naturbruk og akvakultur på Inndyr ble 
utdanningen - hvem andre enn Knut Håvard 
har drevet som fiskehandler i Notting Hill i 

Knut Håvard 
Krokstrand (40)

Oppvokst på Ørnes som lillebroren til 
Vibeke og Marit, og sønn av Kolbein 
og Wiviann. Valgte etter grunnskolen 
naturbruk og akvakultur på Inndyr som 
videregående utdanning. Deretter påbyg-
ging for generell studiekompetanse i Bodø, 
og bachelorgrad i fiskerifag og akvakultur 
ved den daværende høgskolen, dessuten 
årsstudium i ledelse. Jobbet i 6 år som fis-
keriinspektør for Fiskeridirektoratet, først 
i Båtsfjord, så Bodø, før Luftfartstilsynet, 
der han i 5 år var først sikkerhetsinspektør, 
senere seniorrådgiver. Siden oktober 2018 
er han miljø- og myndighetskontakt for 
Mowi Region Nord, med base i Sjøgata i 
Bodø. Knut Håvard har barna Ingrid (10) 
og Erik (7).

London?! Deretter bachelorgrad, med hoved-
oppgave i samarbeid med EWOS i Skott-
land. Nyutdannet var han innom daværende 
Codfarmers, men
- Jeg ville ha erfaring fra offentlig forvaltning, 

og takket ja til jobb som fiskeinspektør i 
Fiskeridirektoratet – først 2 år i Båtsfjord, så 
4 i Bodø. Etter dette fikk jeg noen fantastiske 
år som sikkerhetsinspektør i Luftfartstilsynet, 
før denne muligheten dukket opp i 2018, 
oppsummerer Knut Håvard.
- Jeg kunne ikke takke nei, da jeg fikk ta 
med meg alt jeg da hadde lært, tilbake til 
havbruksnæringa!

Unik mulighet
Mowi Region Nord har sin administrative 
hovedbase i Sandnessjøen, men dessuten en 

solid avdeling med 7 ansatte i Bodø. I Sjø-
gata 21 inngår Knut Håvard og kollegene i 
det spennende miljøet i Salmon Center, med 
hele 25 havbruksaktører og visningssenter 
ledet av Monica Nilsen.
- Jeg passerte akkurat 40 år, og jeg er defi-
nitivt der jeg skal være, akkurat nå! Denne 
jobben betyr for meg en unik måte å bli 
kjent med hele konsernet på, både nasjonalt 
og globalt! fastslår Knut Håvard Krokstrand, 
som har spennende og sentral jobb i Mowi.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Vi merket ikke mye til korona re-
striksjonene i starten. Vi merket det 
mer i møte med kunder, med tanke 
på alle påleggene man nå har – som 
styrket renhold, både på verkstedet 
og når vi er ute blant folk. Og i 
prosjektene vi er med i, som igjen 
har egne rutiner på byggene, som vi 
må følge. 
Forebyggende tiltak som bedriften 
har gjort er blant annet økt renhold, 
og Svein forteller de bruker hånddes-
infeksjon i bilene. Da det ble erklært 
pandemi hadde bedriften mange 
pågående oppdrag. 
- Men vi ser nå at også Yara har 
stengt underentreprenører ute, og 
det samme er det med Mowi. Vi 
merker det begynner å tømmes med 
oppdrag, fordi prosjekter er satt på 
vent til situasjonen er mer avklart. 
Nå har vi mer sporadiske oppdrag 
fremover. 
Daglig leder ønsker til tross for 
en utfordrende tid å avvente med 

permitteringer. 
- Vi har ikke permittert noen, dét 
forsøker vi å unngå. Jeg føler de tilta-
kene som staten har gjort, fokuserer 
på at du må permittere først, før du 
kan få inn midler. Jeg hadde helst 
sett at vi kunne fått lønnstilskudd, 
så kunne man heller holdt driften 
gående med blant annet forefallende 
arbeid. 
- Det kan bli litt tøffere fremover. 
Litt større prosjekter lar vente på seg. 
Store kunder setter ikke i gang før de 
får mer klarhet i forhold til korona-
situasjonen, og uansett hvordan man 
vender på det, blir korona-tiltakene 
også en ekstra kostnad i prosjek-
tene. Selv om det er økt optimisme 
i befolkningen generelt, er ikke 
prosjektene kommet så langt ennå 
at kundene våre begynner å tenke 
igangsettelse.

Tekst: Irene Granberg
Foto: Edmund Ulsnæs
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Fordi Jeg hadde helst sett at vi 
kunne fått lønnstilskudd, så kunne 
man heller holdt driften gående med 
blant annet forefallende arbeid.

SVEIN OLSEN

Svein Olsen

Forventer
verre

- Det kan nok bli tøffere framover, sier daglig leder 
Svein Olsen ved Ørnes blikk. Men, bedriften med 7 
ansatte og årsomsetning på rundt 8 millioner forsø-
ker å unngå permitteringer.

"
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Polarplast ble etablert i 2013, 
og har hovedbase på Inndyr og 
avdeling i Glomfjord. Selskapet 
selger tjenester og produkter innen 
plast og plastsveising, fortrinnsvis 
til havbruksnæringene, og har 
opplevd sterk vekst til dagens 22 
ansatte og årlige driftsinntekter på 
over 30 millioner kroner.
- Generelt har det i april sett veldig 
bra ut fram til sommeren, men 
det svinger. Det er et problem at 
planlagte oppdrag utsettes. Så det 
er veldig spennende å se hva som 
skjer etter sommeren, innrømmer 
daglig leder Lasse Willumsen.
Han er bekymrer for høsten, 
og hvordan langtidseffektene av 

korona-restriksjonene virker på 
innsalget av nye oppdrag. Fra star-
ten av april måtte han permittere 5 
av de ansatte, etter at omsetningen 
i mars falt med 28 prosent sam-
menliknet med samme måned i 
fjor. 
- I mars innførte vi raskt strengere 
rutiner på vasking og handhygiene, 
og så delte vi staben i team, basert 
på de som allerede jobbet sammen, 
og med minst mulig blanding av 
folk. I tillegg tok vi ikke imot be-
søk, og hadde minst mulig kontakt 
med våre oppdragsgivere fysisk, og 
informerte alle om tiltakene våre, 
opplyser Lasse.

- Nøkternt optimistisk, men hva skjer etter som-
meren, med nysalg? undrer Polarplast-sjefen.

Lasse Willumsen

8 9

- Kort oppsummert er vi blitt lite påvirket 
av koronarestriksjonene. Når vi ser hvilken 
katastrofe dette har vært rundt om i Europa og 
verden for øvrig, blir våre utfordringer for små å 
regne, innleder daglig leder Tor-Arne Gransjøen 
i Helgeland Smolt AS.
Dersom restriksjonene skulle ha vedvart over 
lang tid, ser han ikke bort fra at dette vil kunne 

Helgeland Smolt AS lager 
smolt til lakseoppdrett utenfor 
Helgelandskysten, og har pro-
duksjonsanlegg i Sundsfjord i 
Gildeskål og i Reppen i Rødøy. 
Bedriften omsatte i 2018 for 
over 261 millioner kroner, og 
har om lag 36 ansatte.

Tor-Arne Gransjøen"
Vi jobber for å få fram 
prosjekter som kan 
løfte produksjonska-
pasiteten vår. Et nytt 
utbygningstrinn i 
Sundsfjord er nærmest 
realisering.

TOR-ARNE GRANSJØEN

ramme også deres kunder, altså kjøpere av 
smolt, og dermed også Helgeland Smolt. 
Men laks er mat, og matproduksjon er kritisk 
viktig.
- Markedssiden hos oss er positiv så langt i 
år - vi har solgt all produksjon. Vi jobber for 
å få fram prosjekter som kan løfte produk-
sjonskapasiteten vår. Et nytt utbygningstrinn 
i Sundsfjord er nærmest realisering, røper 
han.
Bedriften har hatt lite fravær siden 12. mars, 
der faktisk fravær har skyldtes at skoler og 
barnehager var stengt. Internt har Tor-Arne 
og staben innført kjøreregler for å begrense 
smittefare og sørge for mest mulig normal 
drift. Møter på internett og en del ansatte på 
hjemmekontor, sterk begrensning av besøk 
fra eksterne, tett oppfølging av kritisk viktige 
underleverandører. Og i pågående investe-
ringsprosjekter er rutiner endret, slik at man 
har unngått stopp.

- Det mest negative for vår drift har vært 
svekkelsen av den norske krona, for da blir 
investeringene dyrere fordi mye utstyr kom-
mer fra Europa. Dessuten har fôrprisene 
økt betraktelig, og dette har slått negativt 
ut ettersom fôr er en betydelig del av våre 
kostnader.
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Solhaug Byggevare AS

To blide fjes hos Solhaug Byggevare: daglig 
leder har nemlig signert en kar hun har 
ønsket på laget en god stund!
- Ja, absolutt. For det første er det jo en fjær i 
hatten for oss at vi får hjelpe en ung og flink 
kar med å få den utdannelsen han ønsker seg! 
smiler Anita Taraldsen.
For det andre, dét kommer vi straks tilbake 
til. Først Fredrik:
- Det er en fysisk jobb med mye forskjellig – 
møte masse kunder, kjøre litt truck, være på 
lageret, og spennende å sitte bak rattet i las-
tebilen. Ja, det er dette jeg vil holde på med, 

"
og hvis jeg kan bli her i den flotte heimkom-
munen min, så er det perfekt! nikker Fredrik, 
straks 18 år.

Hjelper hverandre
For nå er det klart: Fredrik Skavhaug Heim-
dal fra Neverdal i Meløy skal bli yrkessjåfør. 
Og i dette utdanningsløpet får han god og 
viktig støtte fra Anita & Co. – ikke minst be-
driftens erfarne sjåfør Helge Halsos. Han blir 
Fredriks faglige leder, nå som forhåndsavtalen 
på læreplass hos Solhaug Byggevare på Ørnes 
er signert.

- Og for det andre…, fortsetter Anita 
fra innledningen.
- Så trenger vi jo sjåfører, framover – 
ikke minst i sesongene er det veldig 
travelt. Og, vi trenger rekruttering for 
årene som kommer. Men, aller først 
er det viktig for meg at vi hjelper ham 
med et utdanningsløp. Så håper jeg 
selvsagt også at han kan tenke seg en 
jobb her når han er ferdig utdannet 
yrkessjåfør!
Transport av materialer og andre byg-
gevarer til kunder i Meløy-regionen 
– dette er en viktig del av virksomhe-
ten hos en av Meløys største og mest 
solide, private virksomheter - Solhaug 
Byggevare AS. I likhet med butikk 
og lager er også sjåførene viktige og 
blide ansikter utad, altså på vegne av 
virksomheten.

En mann man vil ha
- Fredrik har vært hos oss som ekstra-
hjelp siden han var 14 år, så vi kjen-
ner ham godt. Det er kjempestas for 

oss at han vi bli med videre på denne 
måten! smiler Anita.
- Han er dedikert, løsningsorientert, 
kjempedyktig på alt han gjør, og med 
et blikk som sier at dette vil han. Ja, 
rett og slett enn sånn kar man vil ha i 
arbeid! skryter hun av ny-signeringen.
Hovedpersonen selv søkte seg til 
service og samferdsel i Bodø etter 
grunnskole i hjemkommunen, og tar 
dette året vg2-kurset i transport og 
logistikk.
- Så kan jeg jo ta fagbrev på lastebil 
etter to år, og kanskje fagbrev også i 
logistikk, etter ett år på lageret, sier 
-snart-18-åringen som har valgt yrkes-
veien videre.
- Jeg synes det er veldig artig når de 
unge vil bli i Meløy, og da mener jeg 
det er et samfunnsansvar som alle 
bedrifter har, altså å hjelpe unge i 
gang med arbeidslivet, mener Anita 
Taraldsen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Det er en fysisk jobb med mye forskjel-
lig – møte masse kunder, kjøre litt truck, 
være på lageret, og spennende å sitte 
bak rattet i lastebilen.

FREDRIK S. HEIMDAL

- Det pågår levering av smolt, 
kjøring av smolt fra startfôringen til 
påvekst-avdelingen, intern flytting av 
fisk og omfattende vasking og des-
infisering i tillegg til daglig drift av 
anlegget.  På grunn av alt dette har 
vi ingen permittert, og driften går 
som normalt, forklarer daglig leder 
Rose Olsen i Mowi Glomfjord.
Men tiltakene, de er altså mange i en 
travel tid for henne og de 18 ansatte: 
alle reiser, kurs og eksterne møter 
er avlyst. Anlegget er stengt for 
besøkende, og ingen eksterne har lov 
til å komme i fysisk kontakt med de 
ansatte. Ekstra renhold, og renhol-
der er kun på Mowis anlegg. Ekstra 
plass i kantine, og restriksjoner for 
opphold i kontrollrom, mens interne 
møter ikke er blitt avholdt dersom 
man ikke kan opprettholde 2 meters 
avstand.
- Når det gjelder vedlikeholdsopp-
drag fra eksterne, er det kun de 
kritisk viktige som er blitt gjennom-
ført, og de har måttet forholde seg til 
nye og strenge regler for hvor de kan 
oppholde seg og hva slags utstyr de 
kan bruke, sier Rose.

Som også sørget for å flytte post- og 
varemottak til et bygg der staben 
hennes ikke oppholder seg, før 
leveransene kan hentes når det ikke 
er andre til stede. Mowi-staben 
laster også selv av levert fôr, slik at 
fôrtransportøren ikke kommer inn i 
anlegget. Roses ansatte får heller ikke 
gå om bord i brønnbåter, og mann-
skapet kan ikke komme på land.
- Vi har også hjulpet de ansatte ned å 
søke om støtte til pass av barn. Fordi 
vi er inne i årets mest travle periode 
er det spesielt viktig at alle holder 
seg friske og er i stand til å bidra på 
anlegget, forklarer Rose. 
Hygiene og smittevern er fra før en 
selvfølge i smoltanlegget, men nå er 
renhold og desinfisering av arbeids-
flater intensivert, og det er etablert 
flere ’punkter’ for håndvask og 
desinfeksjon.
- Alle må forholde seg til de tiltakene 
som er innført, og siden vi er så av-
hengige av hverandre forventer vi at 
de samme ‘reglene’ blir overholdt på 
fritiden også, sier Mowi-lederen. 
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Fordi vi er inne i årets mest travle 
periode er det spesielt viktig at 
alle holder seg friske og er i stand 
til å bidra.

ROSE OLSEN

Rose Olsen

Mange tiltak 
i travel tid

April og mai – vi snakker om den travleste tiden på 
året for smolt-produsenten Mowi Glomfjord. Friske 
ansatte er dermed svært viktig, og korona-tiltakene 
har vært mange og strenge.

Kjører veien sammen
Fredrik (17) har gjort det viktige valget: yrkesvei. 
Da var sjefen, Anita Taraldsen, rask til å foreslå et 
samarbeid.

Han er allerede en veteran i det flotte Solhaug Byggevare-bygget på Ørnes. Nå har Fredrik Heimdal (17) bestemt seg for en karriere som yrkessjåfør, og dermed fortsetter Solhaug-samarbeidet.

- Vi hjelper deg gjerne med utdanningsløpet, og håper du vil bli sjåfør hos oss når du er ferdig! sier Anita Taraldsen til 
sin ny-signering Fredrik Heimdal.

Fredrik Skavhaug Heimdal Anita Taraldsen

Etablert 1986, opprinnelig som Ken-H. Solhaug Bygningsfirma. Eies 51 prosent av konsernet SN Gruppen i 
Mosjøen/Sandnessjøen, og 49 prosent av Solhaug-Gruppen AS, der Ken-Henry er hovedeier gjennom Nergår-
den AS. Daglig leder i Solhaug Byggevare er Anita Taraldsen (f. 1964), styreleder er Steinar Folgerø (f. -48), og 
selskapet hadde i 2019 13 ansatte i sine Montér-butikker på Ørnes og Halsa.
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Cargill er en av tre store produsenter 
av laksefôr i Norge. Med 52 ansatte på 
Halsa rigger de seg nå klare til høy-
sesong som varer fra medio mai til 
oktober. Covid-19 har ikke bremset 
produksjonen, de kjører for fullt. Be-
driften har unngått permitteringer, men 
stengte skoler og barnehager har bydd 
på utfordringer. Fleksible ansatte har 
likevel sørget for å holde produksjonen 
i gang. 
- Vi var usikre som andre i starten, men 
det har gått over all forventning. Det 
som har vært kritisk for oss har vært å 
innføre tiltak i forhold til smittefore-
bygging. 
Cargill har fulgt anbefalingene satt av 
helsemyndighetene. Lederen forteller 
videre at håndhygiene er i fokus. Admi-
nistrasjon har hjemmekontor, kontrak-
tører og produksjonsarbeiderne holdes 
adskilte og samme gjelder produksjon 

og vedlikehold. Man holder avstand 
og møter med mer enn fem personer 
holdes på digitale plattformer. Cargill 
har også utarbeidet interne beredskaps-
planer for eventuelle fremtidige krise-
situasjoner. 
- Tiltakene har fungert, folk er forsik-
tige og hver enkelt overholder regler 
som er satt, dét synes jeg er flott! Det 
er en imponerende dugnad som er satt 
i sving for å berge samfunnet under 
Covid-19. Men det er tøft for mange. 
Vi er heldige og har så langt kommet 
igjennom dette med små problemer, 
men det er andre som har det steinhardt 
fortsatt, vi har stor sympati og håper det 
går bra med de som rammes hardere, 
avslutter Herulf Olsen.

Tekst: Irene Granberg
Foto: Edmund Ulsnæs

- Jeg tar av meg hatten for alle som har stått - og står 
på. Både ansatte og kontraktører er tilpasningsdyktige 
og har utøvd stor fleksibilitet for at dette skal gå. Dét 
berømmer jeg, sier fabrikksjef Herulf Olsen hos Cargill. 

Herulf Olsen

- Grattis med læreplass hos Mowi, Aron!
- Tusen takk! Det er en spennende jobb 
og det er alltid noe nytt som skjer. Jeg har 
lært masse. Vi har flotte lærere og de som 
jobber ved Mowi er kunnskapsrike, har 
masse erfaring og de er flinke til å lære i 
fra seg. Jeg har blant annet lært mye mer 
om settefisk enn det jeg kunne fra før. Det 
er mange prosesser innenfor settefisk som 
jeg blir å lære i løpet av disse to årene, alt 
i fra vaksinering av fisk, levering, ta i mot 
rogn, vasking av kar og mye mer. Mowi er 
vennlige mot lærlinger også når det gjelder 
lønn - her starter vi med 60 prosent, som 
gjør at man lettere får stabilisert seg når det 
kommer til hybel og andre ting. 

- Når fattet du interesse for faget? 
- Det var gjennom pappa. Vi brukte å fiske 
laks i elva Namsen for mange år siden. Han 
har alltid jobbet med fiske og mamma har 
alltid jobbet med dyr generelt, så jeg har 
alltid vært ganske glad i dyr. Etter jeg flyttet 
til pappa, da han bodde på Bolga, fikk jeg 
en mye større interesse for akvakultur-faget. 
Da jeg fant ut at naturbruk- og akvakul-
turlinja var  i nærområdet, var det midt i 
blinken for meg. 

- Hva er fremtidsplanene dine?
- Jeg har tenkt på videreutdanning, det er jo 
fortsatt to år igjen, så jeg har ikke bestemt 
meg helt ennå. Men jeg vil se om jeg finner 
meg fast jobb. Jeg får se om det blir på 
Mowi, det er jo ikke alltid at de har plass, vi 
får se hva tiden viser. Men om jeg skulle jeg 
få tilbud om fast jobb i Mowi Glomfjord, så 
blir jeg ikke å si nei. 

Aron er født i Sandnessjøen, men har bodd 
i Leirfjord, Steinkjer og Bolga. Nå bor han 
hos sin far og farens samboer på Ørnes.

Tekst: Irene Granberg
Foto: Privat

Alder: 17
Bosted: Ørnes 
Yrke: Lærling i akvakultur, 
Mowi Glomfjord

Grattis!

Aron Eljan Klausmark 
Køllersen

- Det var på tide! Anlegget er 57 år gam-
melt, og det har lenge vært vanskelig å få tak 
i kritisk viktige deler til det, når ting skal 
repareres, forteller Jonny Gjærde.

Energi-ingeni-
øren hos Meløy 
Energi AS har 
sånn høvelig 
meldt flytting 
til bunnen av 
Spilderdalen 
ved Ørnes i vår. 
For nå er det 
full spiker på 
totalrenoverin-
gen av selskapets 
hovedprodusent 
av kraft, Lysvatn 

Kraftstasjon - 5-6 
kilometer fra 

fylkesvegen i Spildra.
- Rivingen har gått radig, og nå begynner 
byggingen av nytt kontrollrom. Turbinen 
og generatoren beholdes, og så skal vi senere 
renovere rørgate, sluser og rørbruddsventil. 
Planen er å være i drift igjen i august, opply-
ser Jonny.

Stor før, nå liten
17. mars 1963. Dette var dagen da davæ-
rende Meløy kommunale elektrisitetsverk 
stolt kunne trykke på knappen og starte den 
første produksjonen fra splitter nye Lysvatn 
kraftstasjon. Kapasiteten på 20 gigawatt-
timer kunne den gangen dekke nesten hele 
Meløys behov – i dag holder det bare til 
ca.20 prosent.

Renoverer 57-åringen
Er du 57 år og av typen kraft-
stasjon, så er du overmoden 
for totalrenovering. Dette la-
get bruker 9,3 millioner på en 
Meløy Energi-jobb nedstrøms 
av Lysvatnet. 

Prosjektleder Jonny Gjærde (t.v.) fra Meløy Energi AS har erfarne eksperter med seg fra Andritz Hydro, nå når 57 år gamle Lysvatn Kraftstasjon skal 
totalrenoveres. Fra venstre Jonny, Ronny Christensen, Torbjørn Bredow, Martin Høiby, Kjetil Lenes og Per Bergthun.

- Rivingen har gått radig. Satser på drift-start i august, forteller Jonny, som er energiingeniør på produk-
sjon og prosjekter hos Meløy Energi.

Jonny Gjærde

- I dag kan vi nesten karakterisere dette som 
et minikraftverk – effekten ut er på bare 4 
megawatt.
Ett år etter at planleggingen begynte, er det 
Jonny som nå prosjektleder jobben for sin 
egen arbeidsgiver. Investeringen er på omlag 
9,3 millioner kroner. Denne uken i mai ut-
fører Moldjord Bygg og Anlegg oppdrag nytt 
kontrollrom, etter at også lokale Nordland 
Betongsagservice sagde betong i forrige uke. 
Den spesielt sentrale entreprenøren i prosjek-
tet er imidlertid av det globale slaget.

Samme prinsipper
- Teknisk sett er dette en litt sånn ‘rett fram’-
jobb, og prinsippene i de fleste kraftverk er 
like, med de samme hovedkomponentene, 

forklarer elektriker Ronny Christensen.
Han der den ene av 5 i spesial-teamet utsendt 
av Andritz Hydro. Giganten på elektrome-
kaniske systemer og hydraulisk kraftproduk-
sjon er etablert 280 steder i verden, og her 
til lands på Jevnaker, 7 mil nordom Oslo. På 
Ørnes river de det gamle og skal levere og 
sette sammen det nye.
- Høyspent-utstyr skrues ned og går i 
container, styreskap samme vei, kabler rives 
ned gjennom tre etasjer, og så litt fin-riving 
før vi begynner med føringsveier for nye 
kabler. Maskineriet blir jo mer eller mindre 
som i dag, bare at det skal overvåkes med ny 
teknologi, sier Ronny og hans prosjektleder 
Kjetil Lenes.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Det første de store industriaktørene 
spør om, er hvor man står hen når det 
gjelder driftsstanser, tilgang på kraft, 
kjølevann, trykkluft og slike ting. Etter 
å ha investert flere hundre millioner 
kroner de siste 20 årene, er vi der vi skal 
være, sier Leif Kristiansen fornøyd.
- Nemlig langt framme, med sterk og 
moderne infrastruktur.

Utreder nytt selskap
Glomfjord Industripark har rigget seg 
for ny vekst. Etter den kraftige wafer-
veksten, spesielt årene 2005-09, har den 
300 dekar store næringsparken rikelig 
med power og produksjonslokaler til 
nye virksomheter.
- Vi har helt klart som mål å få på plass 
nye etableringer og enda flere arbeids-
plasser, bekrefter Leif.
- Næringsparken er i dag ikke organisert 
som en ‘næringsutvikler’. Men, dette 
året ser park-eier Yara på om det kan 
velges en annen modell der driften skjer 
gjennom et aksjeselskap som kan satse 
sterkere på utvikling, forklarer han.
Storebror Mo Industripark er for eksem-
pel organisert som AS, der Helgeland 
Invest er største eier – bak dette selska-

Staben som driver parken
12 dedikerte ansatte sørger for god drift og 
vedlikehold av Glomfjord Industripark. Møt 
lederen, staben og de nye målene.

Men, dette året ser park-eier Yara på om det kan 
velges en annen modell der driften skjer gjennom 
et aksjeselskap som kan satse sterkere på utvikling.

LEIF KRISTIANSEN

pet står for eksempel banker, finansin-
stitusjoner, Nordland Fylkeskommune, 
Rana kommune og Helgeland Kraft.

Forsterke det vi har
- Vi ønsker oss etableringer som kom-
pletterer det vi allerede har, forklarer 
Leif oss.
- Et datasenter kan for eksempel 
generere mer oppvarmet kjølevann, 
som igjen er gunstig for Mowi, og ved 
en utvidelse til å lage mer storsmolt i 
Glomfjord Industripark.
Litt historikk nå: Norsk Hydro drev 
gjødselfabrikk med opptil 630 ansatte 
fram mot slutten av 1980-tallet. Bil-
ligere ammoniakk fra olje/gass tvang 
fram nedleggelse av det elektrolyse-
baserte ammoniakk-avsnittet fra 1993, 
og 100 arbeidsplasser forsvant. De 
påfølgende årene ble preget av omstil-
ling, og flere nye bedrifter ble etablert i 
det som fra 2003 tok navnet Glomfjord 
Industripark. I dag har næringsparken 
12-15 faste aktører, der det produseres 
både mineralgjødsel, silisiumstaver til 
solenergi, laksesmolt, vedlikeholds-
tjenester på bygg, anlegg og elektro, 
dessuten engineering, laboratorietjenes-
ter, plastsveising, energigjenvinning og 
tjenester på transport og opplæring.

Like bærekraft-gode
Nevnte Mo Industripark får mye og fortjent 
oppmerksomhet, både på fylkesplan og 
nasjonalt plan, for sin vekst og satsing på 
bærekraft. Leif lar seg inspirere av MIP. Men 
mener lillebror GIP i Glomfjord langtfra 
henger etter.
- Produksjonen av mineralgjødsel, smolt 
og silisiumstaver gjøres med så grønt av-
trykk som det er mulig. Enorme mengder 
kjølevann fra fjellet brukes flere ganger i en 
sirkulær produksjon, og dette er det rom for 
å utnytte i enda sterkere grad i framtiden, 
mener Leif Kristiansen.
- Vi får mange forespørsler, og det jobbes 
systematisk med flere av dem, men dette er 
prosesser som krever mye innsats over tid.
Dagens utvikling av industriparken gjøres 
gjennom en rekke avsnitt der egne og dedi-
kerte fagfolk står for vedlikehold:

Sterk stab bak
- Kraftforsyning: GIP har egen konse-
sjon for et distribusjonsnett som i dag har 
transport-kapasitet på vel 450 GWh (Meløy 
Energi transporterer 170 GWh, red.anm.). 
Dette kan med enkle grep økes.
- Vannverket: vannmengder langt større enn 
hele Bodø transporteres fra Øvre Glomvann, 

via Hydrodammen til industriparkbedrif-
tene og lokalsamfunnet Glomfjord – vi 
snakker nesten 40 millioner kubikkmeter 
hvert år.
- Veier: kraftig oppgradert innfartsvei og 
løpende vedlikehold av veinettet.
- Eiendom: GIP eier hele området der 
bedriftene produserer. Har også egne bygg 
som er lånt ut til oppstartsbedrifter.
- Beredskap: svært skolerte røykdykkere 
fordelt på 6 lag med 5 minutters respons-
tid, overvåker fabrikkene og tunnelene 
ved Glomfjord i samarbeid med Statens 
vegvesen.

Ser til Mo
- Mo Industripark kan gjerne være et slags 
forbilde for oss, og vi har hatt møter med 
dem der vi ser på mulig samarbeid. Når 
man har 2-3.000 ansatte – da blir man lagt 
merke til, konkluderer Leif.
- Nå jobber vi også for å bli enda bedre, 
og posisjonere oss enda bedre. Men, vi må 
organisere parkdriften på en annen måte, 
der det settes av ressurser til markedsføring 
og å jobbe systematisk med å tiltrekke seg 
nye virksomheter, mener han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Arve Brun
Elektriker

Bjørn Abel
Elektriker

Helge Bjarne Johannessen
Prosjektleder

Jon Roger Pedersen
Prosjektleder

Håvard Hammer
Elektriker

Lene-Marie Olsen
Fabrikkinspektør

De viktige 12
Staben som koordinerer drift og vedlikehold av 
Glomfjord Industripark: 

"
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Leif Kristiansen

Foto: Dagfinn Kolberg og Edmund Ulsnæs

Leif Kristiansen
Avdelingsleder Glomfjord Industripark

Tone Norum
Controller

Per Frøskeland
Beredskapsleder

Jørn Are Pedersen
Ass. beredskapsleder

Magnus Selstad
Driftskoordinator elkraft

Nils Runar Myhre
Tilrettelegger, brannstasjonen

 

KRAFT - MOT - SAMARBEID



"
" Maria Therese Steinsvoll Myrvold (18) er oppvokst på Ør-

nes, men flyttet med familien til Tjongsfjord i Rødøy kom-
mune i en alder av 12, hvor hun nå bor. Hun er datter av 
Kristin og Per Aksel Myrvoll, og har en bror – Aksel. Under 
vanlige omstendigheter bor Maria på hybel på Ørnes. 

Maria Therese 
Steinsvoll Myrvold (18

Nathalie Solveig Andersen (18) har sitt hjemsted på 
Støtt i Meløy kommune. Hun er datter av Eva Andersen 
og Trond Erik Andersen. Hun har to søsken – eldre 
søster Benedicte Marie og yngre bror Carl Wilhelm, og 
kjæreste Fredrik Werningsen. 

Nathalie Solveig 
Andersen (18)

Det sier Kirsti Kvehaugen, studierektor ved 
Meløy Videregående på Ørnes.
- Først og fremst vil jeg jo gjerne berømme 
lærere og elever for god omstillingsevne! 
Det har ikke gått knirkefritt, og vi hadde 
noen innkjøringsvansker, men nå har vi hatt 
hundre prosent nettundervisning en god 
stund, og opplever minimalt med tekniske 
utfordringer.

Det sosiale
Undervisningsmessig har målet til skolen 
vært å følge timeplanen, og være tilgjengelige 
for elever på Skype.
- Selve undervisningsbiten går for så vidt 
greit, men vi ser jo en del utfordringer rundt 
det sosiale, knyttet til at man, verken lærere 
eller elever, kan møte hverandre og spille 
hverandre gode. Digital undervisning vil al-
dri kunne erstatte det, forklarer Kirsti åpent.

En spennende vår var i vente for avgangsele-
vene, og spesielt mai måned var ettertraktet 
for årets russ. Men slik ble det ikke. 
- Det er så klart veldig surt, russetiden var jo 
noe hele klassen hadde gledet seg til lenge. Vi 
har spart opp masse penger, og skulle på rus-
setur til syden som måtte avlyses. Men sånn 
er det, vi må gjøre vår innsats i disse vanske-
lige tider, og man må prøve å se litt stort på 
det, forteller Nathalie åpenhjertig.
- Det er kjipt å sitte hjemme og skulle av-
slutte skoleåret her, og ikke få være sammen 
med vennene sine. Men det er nødvendig! 
mener Maria. 

Nytt og utfordrende
- Det er en utfordrende situa-
sjon, det er ikke til å legge 
skjul på. Men vi gjør så godt 
vi kan, og får det godt til, slik 
vi selv erfarer!

En utfordrende vår er det for både elever og lærere ved Meløy videregående skole. 
Studierektor Kirsti Kvehaugen er stolt og imponert over alles innsats.

Følge opp
Hun forteller videre at kommu-
nikasjonen har lett for å bli enveis 
når det foregår digialt, og at de 
gode diskusjonene og samtalene er 
vanskeligere å oppnå over nett.
- Vi har flinke lærere som er gode 
på å følge opp elevene, og vi ønsker 
å være ‘på’ for å kunne plukke opp 

om noen sliter. Det er utfordrende 
når man ikke kan se hverandre i øy-
nene, eller hverandres kroppsspråk, 
men vi gjør absolutt så godt som vi 
kan, avslutter hun.

Tekst: Malin B. Ulsnæs. Foto: 
Edmund Ulsnæs

En annerledes vår
- Det er kjipt og utfordrende, men det er ikke noe å få gjort 
noe med, det må til! Nathalie S. Andersen (18) og Maria S. 
Myrvoll (18) er avgangselever ved Meløy Videregående Skole, 
og fullfører året på hjemmekontor. 

Sånn er det, vi må gjøre vår innsats i disse 
vanskelige tider, og man må prøve å se litt 
stort på det

NATHALIE S. ANDERSEN

Det er surt å sitte hjemme og skulle avslutte 
skoleåret her, og ikke få være sammen med 
vennene sine. Men det er nødvendig!

MARA S. MYRVOLL

Nathalie S. Andersen (t.v) og Maria S. Myrvoll forteller om en annerledes vår, og utfordringene korona-viruset 
lager for skolegangen deres. Vårt bilde er tatt i februar. 

Heldigvis fikk jentene oppleve turen til Brüssel før ‘lockdownen’ av samfunnet tok effekt. – Det var en 
veldig spennende opplevelse, som vi lærte mye av, sier Nathalie. Foto: privat

Det store bildet
- Jeg synes det er veldig vanskelig fordi mitt 
hovedfokus er hele tiden å se det store bildet, 
og at familie, venner og kjæreste har det bra. 
Men det må jo likevel være lov å si at man 
synes det er kjipt å gå glipp av russefeiringen, 
og alt det innebærer, sier Nathalie.
Likevel, litt russe-aktiviteter fikk klassen 
oppleve før korona-viruset traff- russerevyen 
rakk akkurat å ha premiere!
- Det var en veldig fin opplevelse, som jeg 
tror vi alle syntes var veldig gøy. Det er et fint 
minne som man tar med seg, og spesielt at 
den fikk så god respons som den gjorde. Det 
er fint å ha å se tilbake på, sier Nathalie.

Hjelpe mennesker
Jentene går sitt siste år på skolen, til høsten 

skal de begge finne sin vei, og ta høyere 
utdannelse. 
- Jeg har søkt meg inn på en bachelor i sosialt 
arbeid, fordi jeg liker å hjelpe mennesker, og 
det er en veldig allsidig utdannelse som gjør 
at jeg kan jobbe mange forskjellige plasser, 
forklarer Maria. 
Også Nathalie peiler seg inn på å hjelpe men-
nesker som trenger det.
- Ja, jeg har tenkt å gå sykepleien. Jeg har, på 
siden av skolen, jobbet i både hjemmetjenes-
ten og på sykehjemmet, og jeg liker veldig 
godt å jobbe med mennesker. I tillegg så er 
det allsidig yrke, som det er behov for, og 

jeg er trygg på at jeg kommer til å få meg en 
jobb, sier hun. 

God opplevelse
En av de siste opplevelsene jentene hadde 
sammen før skolene stengte var en tur til 
Brüssel og Nord-Norges Europa-kontor der, i 
regi av skolen. 
- Det var en veldig spennende opplevelse, 
som vi lærte mye av. Jeg er veldig glad for den 
opplevelsen vi fikk, og at vi fikk lov til å opp-
leve det før samfunnet stengte ned. Jeg setter 
veldig pris på det internasjonale samarbeidet 
som er mellom landene, som vi fikk lære om, 
spesielt i slike situasjoner som vi er i nå, ut-
trykker Nathalie. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs
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Vinter og vår 2020 hos Meløy-regionens 
største bedrift:
- Jeg kan faktisk ikke huske at vi noen gang 
har hatt det så tett med utlysninger og anset-
telser som nå, forteller May-Eli N. Johnsen.
HR Business Partneren hos Yara Glomfjord 
– hun er altså det som før het personalsjef 
– har vært i avdelingen siden 1985, og som 
leder siden 2004.
- Yaras stopp i ansettelser er blitt løsnet litt 
på, og dermed er det kommet ekstra mye 
i år. I tillegg til nye stillinger har det vært 
domino-effekten når enkelte har sluttet eller 
fått nye roller, og de skulle erstattes med 
andre der de var.

Meget bra søkning
Gjennomgang av søknader, gjennomføring 
av intervjuer, sende ut tilbud, gjøre anset-
telser. Det har vært travle tider, lenge, for 
henne og personalkonsulent (HR Service 
specialist) Torunn Bjørklund. De har nettopp 

Svært interessert i Yara
Fabrikksjef Øyvind Jenssen mener globale krisetider kan øke 
interessen for å jobbe i stabile og kritisk viktige virksomheter 
som Yara. Og interessen for ledige stillinger i hans eget Yara 
Glomfjord, den er allerede meget stor.

Yara-sjef Øyvind Jenssen (t.v.) tror på økt interesse for å jobbe i stabile, samfunnskritisk viktige virksomheter som hans egen. På det store bildet snakker produksjonssjef Frank-Robert Eriksen for besøkende skole-
elever, mens HR Business Partner May-Eli N. Johnsen har travle dager med mange ansettelser.

Ja, vi opplever at det er stor interesse for å jobbe 
hos oss. Vi har ikke problemer med å finne de 
gode kandidatene. 

ØYVIND JENSSEN"
gitt oss navnene på 3 nyansatte operatører til 
produksjonen.
- 48 søknader kom inn, og det er veldig bra. 
Vi ruller ut et stort forbedringsprogram for 
tiden, og her var vi på jakt etter folk som 
er litt nysgjerrig og samtidig selvstendige, 
interessert i å finne nye måter å gjøre ting på. 
9 ble invitert til intervju, og alle disse hadde 
erfaring fra fabrikkene våre fra før, for det er 
et pluss, forklarer de.
Ny driftsingeniør, ny driftsleder, ny drifts-

koordinator, to nye skiftledere, ny lagerin-
spektør, ny elektroingeniør, to nye transpor-
toperatører, innpå 10 nye lærlinger og nå 
rundt 30 ferievikarer – puh! Som sagt: nesten 
ekstremt trøkk i ansettelser.

Og det fortsetter
- Ja, vi opplever at det er stor interesse for å 
jobbe hos oss, bekrefter fabrikksjef Øyvind 
Jenssen.
- Vi har ikke problemer med å finne de gode 
kandidatene. 
Noe som selvsagt er gunstig. For det stopper 
ikke her. Det er for eksempel et faktum at 
Meløys hjørnesteinsbedrift har flere meget 
erfarne ingeniører. Folk med en kompetanse 
på fabrikkdrift som ikke kan erstattes over 
natta.
- Så vi står foran en god del rekruttering i 

årene som kommer, og med overlapping med 
de som skal gå av, sånn at vi får overført mest 
mulig av den viktige kompetansen til de nye. 
Dette har vi god tradisjon for å få til på en 
bra måte, sier Øyvind.
Blant operatører har foryngelsen vært hyg-
gelig over tid – gjennomsnittsalderen hos 
Yara Glomfjord har krøpet betydelig nedover 
det siste tiåret. Nå skal vi høre hva Øyvind 
tenker om fortsettelsen:

Tryggheten lokker?
- Korona-situasjonen endrer oss, og kanskje 
ser vi nå måter å jobbe på som er enda mer 
effektivt enn før. Likevel ser jeg ikke for meg 
at bemanningen i bedriften blir vesentlig 
endret – det dreier seg mer om at vi får enda 
mer nyskaping ut av de folkene vi har.
- Men, når det gjelder rekruttering: Yara 
bidrar til matproduksjon og er en virksom-
het som verden trenger. Under korona-
restriksjonene har vi gitt inntektsgaranti til 
alle våre ansatte og fast innleide i hele verden. 
Den tryggheten og stabiliteten vi står for…
dette tror jeg folk legger merke til. Og når 
verden er utrygg, da kan det kanskje bli mer 
attraktivt å jobbe i vår type virksomhet, tror 
Yara-sjefen i Glomfjord.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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REIPÅ KNUSERI AS
Dalen, 8146 Reipå

Telefon: 414 05 549
Telefon: 417 68 198

www.reipaaknuseri.no
fransve@reipaaknuseri.no 

SOLHAUG BYGGEVARE AS
Halsa

Holandsfjordveien 164, 8178 Halsa
Ørnes

Spildra, 8150 Ørnes 
Tlf: 75 72 14 40
www.monter.no

post@solhaugbyggevare.no 

MOLDJORD BYGG 
OG ANLEGG AS

Nedre Beiarvei 906
8110 Moldjord
Tlf. 75569440

www.moldjord.no
post@moldjord.no

YARA NORGE AS
Yara Glomfjord

Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Telefon: 75 71 91 00 

www.yara.no  
yara.glomfjord@yara.com 

Solhaug Byggevare AS

MELØY ELEKTRO AS
Kystveien 4
8150 Ørnes 

Telefon: 75 72 02 00
post@meloyelektro.no

POLARPLAST AS
Skeineshaugen 15

8140 Inndyr 
Tlf. 971 57 477

www.polarplast.no
post@polarplast.no

HELGELAND SMOLT AS
Sundsfjord

8120 Nygårdsjøen
Vakttelefon Sundsfjord: 954 76 458

Vakttelefon Reppen: 484 09 846

ARNØY BRYGGE AS
Arnøy Gård

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

MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE
Hovedadministrasjonen
Pb 55, 8161 Glomfjord

Tlf. 75652500
www.meloy.vgs.no

post.meloy@vgs.nfk.no

KUNNSKAPSSENTERET I 
GILDESKÅL

Øya 49, 8140 Inndyr
Telefon: 926 91 573

www.kig.no 
kig@kig.no

MELØY ENERGI AS
Kystveien 4
8150 Ørnes

Telefon: 75 72 01 70
www.meloyenergi.no

firmapost@meloyenergi.no

NÆRING NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY NY 

Våre gode 
partnere
Innholdet i dette 
bladet er laget på 
oppdrag for våre 
over 20 faste sam-
arbeidspartnere i 
Meløy, Rødøy, Gil-
deskål og Bodø. Ny 
Næring AS profilerer 
disse virksomhetene 
ved å møte stolte ar-
beidsfolk og fortelle 
om deres satsinger 
og suksesshistorier.

På disse sidene og 
på et annet sted 
i bladet finner du 
oversikt over alle 
partnerne, og infor-
masjonen du trenger 
for å kontakte dem 
direkte. 

Alder: 27
Bosted: Ørnes 
Yrke: Transportoperatør Yara

Grattis!

Chris-André Ødegård

- Grattis med fast jobb i PKL, Chris-André!
- Jo takk! Det betyr mye det, du blir mer fri, 
du blir ikke så fastlåst på en måte, alt står på 
pause når du ikke har noe fast. Og det er i 
Glomfjord jeg ønsker å jobbe. Jeg har vært 
ved Yara i PKL (pakkeri, kai og lager) siden 
2016. Jeg var lærling der og vært vikar frem 
til jeg fikk fast stilling. Etter tiende klasse 
på Ørnes begynte jeg på bygg- og anleggs-
teknikklinja i Bodø. Der var jeg i to år før 
jeg gikk ut i lære som tømrer. Men etter ett 
år sluttet jeg, for jeg trivdes ikke. Jeg flyttet 
tilbake til Ørnes og jobbet ett år på Rema 
1000. I løpet av den tida bestemte jeg meg 
for å gå skole i Glomfjord på mekanisk linje, 
TIP (teknikk og industriell produksjon, red.
anm.). Valget jeg til slutt tok hadde ligget i 
tankene mine lenge. Jeg synes det er et spen-
nende yrke.  Jeg har dessuten flere i familien 
min som jobber ved Yara. Pappa, broren 
min og svigerbroren min. 

- Hva gjør PKL til en god arbeidsplass? 
- Det er drifta generelt, også er det mye vari-
ert arbeid. Arbeidsmiljøet er veldig bra, det 
er bra arbeidsoppgaver og bra folk. Skiftgå-
ing er også en fordel, synes jeg. Det gir meg 
fleksibilitet. Du kan for eksempel gjøre 
forskjellige ting på  formiddagen før du skal 
på ettermiddagsskift og du trenger ikke ta fri 
hvis det er noe du må gjøre.

- Hva råd vil du gi ungdommer som skal 
velge skole til høsten?
- Jeg vil absolutt anbefale å søke industritek-
nologi og gå samme linja som jeg har gjort. 
Det er i all hovedsak en variert jobb og 
fleksibelt. Egenskaper man bør ha i jobben 
er at du må være tålmodig og konsentrert. 
Du møter mange forskjellige folk når man 
laster bulk. Og da kommer egenskapene 
godt med. 

Chris-André bor sammen med sin kjæreste 
Silje Mari Johansen, og sammen har de fått 
en gutt, Emil André, på 7 måneder.

Tekst: Irene Granberg
Foto: Edmund Ulsnæs
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BRA 78 m2  |  Soverom 2-3  |  Tomannsbolig

I Nordtun byggefelt planlegges det bygging av tomannsbolig på et plan med flott utsikt, god beliggenhet og 
flotte solforhold. Feltet er godt i gang og noen har allerede flyttet inn i feltet. Boligen har åpen stue/ kjøkken-
løsning, og du kan velge om du ønsker 2 eller 3 soverom. Boligen leveres nøkkelferdig + ferdig malt utvendig, 
sportsbod og med terrasse!

Pris kr 2 550 000,– | FINN-kode: 165327577

TOMANNSBOLIGER PÅ ETT PLAN – 1 SOLGT – MULIGHET FOR HUSBANKFINANSIERING

ARNØYBYGG AS  |  Tlf: 926 74 000
Sjøgata 5, 8006 Bodø

TOMANNSBOLIG

boligpartner.no

TIL SALGS
Leilighet i tomannsbolig på Nordtun boligfelt i Meløy

Solrunn Nordgård Laastad
solrunn.laastad@boligpartner.no
Tlf: 934 28 867

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON!
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- Jeg er glad for at vi har ansatte 
som kunne gå fra klasseromsun-
dervisning til å være oppe med 
hjemmeundervisning i løpet av 
en langhelg! roser rektor Kjetil 
Fagervik.
- Formiddagen 12. mars fikk vi 
beskjed om å stenge skolen, og 
svært kort tid til å orientere elevene 
og vår egen stab. Fra Nordland 
Fylkeskommune fikk vi kun helgen 
til å forberede hjemmeundervis-
ning, med vanlig timeplan og 
fraværsføring. Oppe i dette var en 
hel avdeling, med 100 elever og 30 
ansatte, i karantene.

- Den helgen jobbet jeg selv 25 
timer for å tilrettelegge, og vi måtte 
planlegge ut fra at scenarier der 
25-40 prosent av staben kunne bli 
borte fra jobb. I loggen min fra 
tirsdag 17. mars ser jeg at det var 
mye uavklart om fraværsføring, 
utfordringer med internett og at en 
del elever ikke greide å koble seg på.
- Ingen er permittert, men mange 
av de ansatte som ikke underviser 
har fått nye oppgaver som renhold/
maling og forefallende arbeid som 
kan gjøres.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Da samfunnet stengte ned, var vi ak-
kurat kommet i gang med en jobb for 
Yara Glomfjord som skulle hjelpe oss 
å holde det gående til juni. Dette pro-
sjektet ble stoppet øyeblikkelig, siden 
Yara utsatte prosjekter som ikke var 
produksjonsrettet, forteller prosjektle-
der Håvard Jentoftsen.
Samtidig har bedriften heldigvis 
fått andre småjobber, kunnet utføre 
brøyting og hyggelig nok fått utleid 2 
ansatte til en annen bedrift. Likevel har 
mye vært satt på vent, og Halsan har 
hatt måttet permittere 3 ansatte. 

- Positivt er det at vi har kunnet gjøre 
en del jobber for oss selv som har stått 
på vent. Men, å jobbe for seg selv 
koster, så det er jo ikke bare positivt, 
innrømmer Håvard.
- Den dagen vi kan starte opp igjen 
med Yara-jobben, er vi i full produk-
sjon. Men så kan det jo komme mange 
jobber oppå hverandre når sommeren 
nærmer seg, og dette kan gi utfordringer 
med både utførelse og ferieavvikling. 
Men, dét får vi ta når den tid kommer.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Meløy videregående skole har hovedkontor og 
studieretninger for yrkesfag i Glomfjord, studie-
spesialisering på Ørnes og naturbruk, akvakultur 
og fiske og fangst på Inndyr.

Den allsidige transport- og anleggsentreprenøren 
Terje Halsan AS har base tett på industriparken i 
Glomfjord. Den familieeide virksomheten har 17 
ansatte og har årlige driftsinntekter på om lag 35 
millioner kroner. 

Kjetil Fagervik
Håvard Jentoftsen

Denne karen er 
eksempel på stolte 
arbeidsfolk, men 
også på at tiden 
flyr. Søren Magnus 
Brattland har 
nemlig markert 
10-årsjubileum hos 
laksefôr-produsent 
Cargill på Halsa! 
Dermed vanket 
det gode ord og 
konfekt fra sjef 
Herulf Olsen, da 
hele staben feiret 
virksomhetens 
30-årsjubileum 
tidligere i vinter. 
Elisabeth R. Olsen 
fikk også 10-års-
oppmerksom-
het, mens Georg 
Hermannsen for sine 15 og Finn Stavnes, Robin Dahl, Børge Ringø og Kjell 
Hugo Wilmann for sine 30. Ekstra stas og pen pengegave fikk de som har 
rundet det gyldne 25-årsmerket (trommevirvel): Johnny Andreassen, Eirik 
Pedersen, Tommy Solhaug og Jim Egil Hansen. Mens Kjell Linas Solhaug og 
nevnte Kjell Hugo, de ble takket av som pensjonister.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Om dette bildet er det flere ting å si. Det viser jo for det første Per, da - Per 
Frøskeland, beredskapsleder i Glomfjord Industripark, og Yara-veteran. 
En aldeles hyggelig og kunnskapsrik mann som Ny Næring titt og ofte har 
nytte av i vår produksjon. Legg ellers merke til den helt sinnsyke nordlys-
veggen bak ham – dette er i brannstasjon-lokalene, og det er tidligere 
brannmann Tage Nilsen som æren for motivet. Du ser Sollia i Glomfjord, 
med Sfinxen der oppe til venstre, sant? Men sånn egentlig så setter vi 
dette bildet på trykk for å snakke om profileringsfilm. Per ble nemlig pålagt 
rollen som ‘main character’ da Ny Næring tidligere i vår gjorde opptakene 
til den første av fire profileringsfilmer vi skal lage for Glomfjord Industri-
park i år. Og Per gjorde jobben såpass bra at han nok risikerer å bli tvunget 
til flere opptredener. Har du ikke sett filmen? Da kan du løpe og se den 
gratis på Facebook/Glomfjord Industripark, eller www.gip.no. 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 

Ny Næring jobber både i blad, på web-sider, på film og i sosiale medier. 
Så, dette bildet kan det tenkes du har sett der ute i digi-land, før dette 
bladet. Korona-relevansen er faktisk stor når Ingvild Selfors Lillevold her 
viser fram flott bakst som hun nettopp har gjort i kantinekjøkkenet hos 
Meløy BedriftsService. Korona fordi bakgrunnen er at Yara Glomfjord både 
hjelper tjenesteleverandøren med oppdrag i vanskelige tider, OG på denne 
måten bestiller og spanderer en fredagsgodbit på egne ansatte, også i 
litt vanskelige tider med mange restriksjoner. Som vi ser blir bakverkene 
singel-pakket, selvsagt med hensyn til smitteforebygging. 
Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: privat.

Vi beklager de gamle bildene, 
karer, men dette har jo sine 
yngre sider, også. Først Trond 
Antonsen (nå 62), som nå får 
mer fritid og kanskje fotball, 
som på bildet fra 2010? Trond 
blir pensjonist i år, og nå er 
det klart at veteranen erstattes 
i syrefabrikken – Knut Breivik 
blir nemlig ny, arbeidende 
skiftleder i SSO-området. Og 
karen på det neste bildet, dét 
er Tommy Olsen (nå 51), som 
også er i skiftleder-bevegelse i 
vår. Tommy kom som operatør 
til fullgjødselfabrikken i 2012, 
etter årene i REC Wafer og SiC 
Processing. I vår er han blitt 
leder på sitt skift, etter at for-
gjenger Gunnar Midthun ble 
driftskoordinator etter Hilmar 
Sjøteig, som er blitt pensjonist. 
Og så er det Christer Krok-
strand Amundsen (28) som blir 
ny ‘formannsavløser’ – Tommys 
tidligere post på skiftet. Chris-
ter fra Bodø kom som lærling i 
kjemiprosessfaget til Glomfjord 
i 2010, og fikk fast operatør-
jobb fra 2014.

Tekst og foto: 
Edmund Ulsnæs

Trond, 
Tommy 
og mer
1 takker av, mens 
andre fyller på. Litt 
fra skiftleder-kaba-
len hos Yara.

Mange begreper tas i bruk når ny nettside skal 
på plass – universell utforming, rammeverk, 
anbud. Alle disse funksjonene resulterer i en 
moderne og brukervennlig nettside som passer 
bedriftens behov.
- Vi har benyttet oss av Digitalt Byrå i Bodø, 
og er veldig fornøyd med det tette samarbeidet. 
Vi har hatt en workshop-gruppe her hos oss 
som har hatt ansvar for å komme med innspill 
til hvordan vi ønsker at siden skal være, forkla-
rer Børge. 

Ryddighet
En av de pådrivende faktorene til den nye 
nettsiden, er å opprettholde og forsterke skil-
let mellom Meløy Energi og Meløy Nett. Et 

Funker på nett!

- Vi er veldig fornøyde med 
nettsiden vår, og kan nå 
kommunisere enda tydeligere 
med publikum igjennom den! 
forteller daglig leder i Meløy 
Energi Børge S. Selstad. 

- Vi er veldig fornøyde med nettsiden vår, og kan nå kommunisere enda tydeligere med publikum! forteller daglig 
leder Børge S. Selstad. Bak fra Hugo Hansen, Reinert Aarseth, Markus Kristensen og Hilde Lovise Myrvang. Foran: 
Børge S. Selstad (t.v) og Tore Mårli. 

organisatorisk skille er på plass, og også utad 
må de to selskapene skilles så godt som mulig. 
Da hjelper det å ha to unike nettsider, med 
forskjellige utrykk.
- Det er mange ting som skal være på plass, og 
tas hensyn til. Det må være en ryddighet i det, 
og det føler vi at vi oppnår ved å nå lansere 
egne nettsider for de to selskapene.

På anbud
Jobben med å utforme nettsiden har vært på 
anbud, og gikk til slutt til Digitalt Byrå i Bodø. 
Daglig leder i Digitalt Byrå Tore Mårli presi-
serer viktigheten av det han kaller ‘universell 
utforming’, som har vært essensielt i arbeidet 
med Meløy Energi sin nye nettside. 
- I korte trekk vil det si at vi må gjøre mate-
rialet synlig, lett og lese og tilgjengelig for alle 
uansett funksjonsevne. 
I tillegg til ny nettside har Meløy Energi og 
Meløy Nett nå nye profilhåndbøker å benytte 
seg av, og nye flotte logoer. De skal brukes 
på jobb-biler, arbeidsklær, kaffekopper og det 
meste annet som har bedriftens logo på seg. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs
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Selstadvinduet AS, med årlig omsetning 
på rundt 8,5 millioner i 2019, måtte i 
april permittere alle sine 8 ansatte, til 
tross for lang kundeliste med stående 
ordrer. Økt etterspørsel merkes også 
grunnet reiseforbud, for da brukes mer 
tid til forbedring på hus eller hytta. 
- Permitteringene skyldes at leveran-
dørene våre sliter. Vi får ikke det vi 
trenger. Jeg har nå fått fire mann tilbake 
midlertidig, da vi fortsatt kan produsere 
med det vi har – men det begynner å 
tynnes... Selstadvinduet sin leverandør i 
utlandet har forespeilet Tord flere leve-
ranser i april, som leverandøren likevel 
ikke kunne innfri på grunn av korona-
restriksjoner. Nå har bedriften fått ny 
leveringsdato i mai. 

- Vi må bare se, sier Tord. 
- Vi har ennå materialer til produksjon, 
men får vi ikke neste leveranse, må vi 
dessverre permittere alle igjen. Det er 
synd, men vi håper det ordner seg raskt 
- for da skal vi kjøre på. 
Bedriften har ellers fulgt alle pålegg fra 
helsemyndighetene. Til tross for krisen 
merker Tord en holdningsendring der 
personer prioriterer å handle mer lokalt. 
Dette ser han på som veldig positivt. 
- Vi opplever at kundene er fornøyd, og 
ønsker det vi tilbyr. Jeg håper det fortsetter 
sånn, avslutter lederen hos Selstadvinduet 
AS.

Tekst: Irene Granberg.
 Foto: Malin B. Ulsnæs

- Vi er vanligvis i full fart denne tiden på året, forteller 
tredje generasjons daglig leder i Selstadvinduet AS. Fa-
miliebedriften har fullt opp med oppdrag, men får ikke 
utført dem på grunn av leveransestopp. 

Tord Selstad

 Det som er den store utfordringen for oss, 
er å hindre at vi får en smittespredning blant 
våre ansatte. Dette vil nemlig får en direkte 
konsekvens for vår drift og omsetning, un-
derstreker daglig leder Knut Ivar Amundsen.
- Vi er også veldig avhengig av at vår hoved-
kunde, Yara Glomfjord, kan kjøre sine anlegg 
i full drift.
Bilfinger eies av tyske Bilfinger SE, ett av 
Europas ledende selskaper innenfor vedlike-
hold og servicetjenester innenfor industri. I 
Glomfjord har selskapet om lag 50 ansatte.

Tett samkjøring
Restriksjonene som følge av koronaviruset 
kom nærmest som et sjokk, også på Knut 
Ivar og staben. De første dagene etter at 
regjerningen iverksatte ‘de strengeste tiltak 
gjort i fredstid’ handlet absolutt alt om å få 
på plass rutiner for hygiene og smitte-reduse-
rende tiltak.
- De ansatte ble delt i grupper, vi begrenset 
hvor mange som kunne spise lunsj sammen, 
ja, en rekke tiltak – vi har hatt god støtte i 

Bra jobb-
tilgang
Godt samarbeid med ho-
vedkunden, god tilgang på 
arbeid. Dette er ståa i mai på 
en av Meløys største arbeids-
plasser, Bilfinger i Glomfjord.

Samtidig har vi i hele perioden hatt god 
tilgang på jobber, så omsetningsmessig har 
restriksjonene ikke berørt oss i stor grad.

KNUT IVAR AMUNDSEN

Knut Ivar Amundsen"
Bilfinger sentralt, opplyser han.
Materiell er blitt tilsendt Glomfjord, og 
nærmest daglig har alle fått tekstmelding 
med oppdatert informasjon. Nå takker Knut 
Ivar de ansatte for måten de har håndtert 
situasjonen på.
- Vi har i hele perioden hatt et nært samar-
beid med Yara Glomfjord, der vi har prøvd å 
være samkjørte i forhold til smitte-begrensen-
de tiltak, forklarer han.

Rikelig oppdrag
Oppdrag i og rundt gjødselfabrikken gir ham 
og staben hoveddelen av bedriftens årsom-
setning. Bilfinger-ansatte oppholder seg til 
enhver tid i Yaras produksjonsanlegg. Da blir 
samkjørte rutiner viktig.
- Disse rutinene påvirker jo vårt daglige ar-
beid, og dette går ut over effektiviteten, siden 
alt tar lengre tid. Men, dette er begge parter 
innforstått med, og i godt samarbeid med 
Yara har vi klart å løse det på en god måte.
En merkbar konsekvens av restriksjonene er 
at nettopp Yara har utsatt sin årlige, store re-
visjonsstans fra i vår til i høst. For Bilfinger er 
dette årets største oppdrag, og omsetningen i 
juni vil lide stygt under dette.
- Samtidig har vi i hele perioden hatt god 
tilgang på jobber, så omsetningsmessig har 
restriksjonene ikke berørt oss i stor grad, i 
hvert fall ikke til nå. Vi har faktisk fått spørs-

mål om å stille ressurser på prosjekter som vi 
normalt ikke blir forespurt på, sier han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Bildet
Torsdag 19. august 2010 – noen av våre lesere husker kanskje begivenheten for straks 10 år siden? Denne dagen var 
det at Ken-Henry Solhaug og hans stolte stab kunne åpne splitter nytt og imponerende byggevarehus på Ørnes, og med 
heidundrende åpningsfest kvelden etter. For både kunder og ansatte ble overgangen stor, fra de 600 kavdratmeterne i 
tre trange etasjer på kaia i sentrum. Nå stod nemlig 2.400 kvadrat til rådighet i Spildra, der bare butikken var på 700, og 
lageret 1.700 kvadrat. Mens Solhaug den gangen drev butikken under XL-BYGG-flagg, og i tillegg hadde egen og stor virk-
somhet som byggentreprenør, er en del endret i dag. Nå driver Solhaug Byggevare AS kun butikkvirksomhet, på Ørnes og 
Halsa, og er deltaker i Montér-kjeden – den som eies av Norges største på salg og distribusjon av byggevarer, nemlig Opti-
mera. Solhaug Byggevare AS presterte driftsinntekter på 59,1 millioner kroner i 2018, og daglig leder er Anita Taraldsen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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" Fire kilometer unna allfarvei, og som i alt 
arbeid med kraftforsyning - det er digert. 
Men ikke digrere enn at arbeidet bare er en 
liten del av noe langt større. Her, en drøy 
kilometer unna Beiarn-grensen, kanskje 50 
meter over fjorden og i en tydelig utsprengt 
tomt ikke langt fra kommuneveien: travel 
aktivitet i støyping av ringmur og banketter, 
mellom solide forskallinger.
- Det har vært bra trøkk i støypinga disse 
tre ukene etter påske, ja. Vi har ni mann her 
som har det travelt fram til 13. mai, når be-
tongelementene til bygget kommer! forteller 
Øyvind Vollnes Johansen.
Moldjord Bygg og Anleggs mann er anleggs-
leder for det som er i ferd med å bli et 400 
kvadratmeter stort transformatorhus her på 
høyden. Vi knipser ham i typisk kraftforsy-
ning-landskap sammen med Trond Storjord 
fra byggherre Nordlandsnett.

Ung med stort ansvar
- Dette er den ene delen av tre delprosjekter, i 
byggingen av ny 132-kilovoltlinje fra Hopen 
ved Tverlandet, til Sundsfjord. Investeringen 
her på Kjelling er om lag 50 millioner kroner 
– mens kostnaden på hele traséen blir nær 
300 millioner kroner, opplyser Trond.
Vi kommer tilbake til dette. Først litt mer 
om Øyvind (31), som er sentral i et 15-milli-
onersoppdrag for Moldjord, med stort ansvar 
for store verdier etter relativ kort fartstid.
- Jeg kom til bedriften med ingeniørut-
danning for 3 år siden, men uten praktisk 
erfaring - jeg har aldri vært tømrer eller 
betongarbeider. Og etter mange prosjekter 
er det fortsatt ikke sånn at jeg opplever å ha 

Da må kapasiteten forbedres for å få transportert 
krafta ut. Men, dette vil også gi sikrere kraftforsy-
ning for Nordre Gildeskål og øyene.

TROND STORJORD

Ytterst i Beiarfjorden, nær Kjellingsundet og Kjellingsundbra, pågår det i vår og sommer en anleggsjobb til over 50 millioner kroner. Nordlandsnett og Moldjord Bygg og Anlegg er de sentrale aktørene.

Stort, men smått
På Kjelling i Gildeskål utføres 
nå en stor jobb i svær natur, 
og av en rekke leverandører 
som ledes av Moldjord Bygg 
og Anlegg. Men for oppdrags-
giver Nordlandsnett er stor-
jobben bare del 1 av 3…

Til venstre en ung og lærevillig anleggsleder hos Moldjord Bygg og Anlegg, til høyre en erfaren kraftutbygger hos Nordlandsnett. Øyvind Johansen og Trond 
Storjord.

Byggherrens prosjektleder: 
Trond Storjord

Byggherrens bygggeleder: 
Gunnar Ueland

Hovedentreprenørens prosjektleder: 
Kåre Eggesvik

Hovedentreprenørens anleggsleder: 
Øyvind V. Johansen

Scene: stor, krevende og kostbar kraftjobb for Nordlandsnett. I rollene:

gjort det samme før – jobbene er veldig ulike, 
innrømmer han.
- Men, jeg synes det går bra – jeg lærer fra 
basene, og samarbeider med dem, og så hjel-
per jeg dem med å planlegge framdriften på 
byggeplassene, sier Øyvind, som er oppvokst 
i Lofoten og har besteforeldre i Glomfjord.

Krafta skal ut
Vi befinner oss altså i ulendt terreng akkurat 
der hvor høyspentlinjene krysser over fjorden 
til Middagshaugen, forbi Skålsvika og mot 
Nygårdsjøen. Kraftutbygging er heftige saker, 
og selv om vi er her for å dokumentere et 
nokså stort anleggsprosjekt for Moldjord 

Bygg og Anlegg, er det altså ‘bare’ en del av 
noe langt større for Trond Storjord.
- Men det er likevel veldig viktig, fastslår han.
- Salten Kraftsamband etablerer nemlig kraft-
verk i Breivik i Beiarn, og da må kapasiteten 
forbedres for å få transportert krafta ut. Men, 
dette vil også gi sikrere kraftforsyning for 
Nordre Gildeskål og øyene, og innover mot 
Beiarn. I tillegg har man i tankene at Saura 
ved Nygårdsjøen er tenkt bygget ut som 
industriområde, forklarer Trond, som altså er 
prosjektleder hos Nordlandsnett.
Som igjen eier og driver det regionale kraft-
nettet fra Sørfold til Rana. Trond nevnte tre 
delprosjekter: det første er ny 132-kilovolt-

slinje fra Hopen til Saltstraumen, der han 
regner med innvilget konsesjon senere i år. 
Del 2 er trasévalget fra Saltstraumen og forbi 
Nygårdsjøen retning Sundsfjord, som tar 
lengre tid å avklare.

Har det travelt
- Som totalprosjekt har dette vært planlagt 
helt siden 2011. Nå kommer transformator-
huset her på Kjelling først. Området her har 
den desidert laveste overføringskapasiteten 
i regionalnettet, så dette er viktig. Det skal 
også legges en sjøkabel herfra, den blir cirka 
9 kilometer lang, opplyser han.
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- I vår produksjon og leveranse 
av kraft har vi et veldig tydelig 
somfunnsoppdrag, og dét er å sikre 
uavbrutt strømforsyning til alle våre 
kunder, uavhengig av covid-19, 
understreker Børge S. Selstad, som 
er administrerende direktør i de to 
selskapene Meløy Energi og Meløy 
Nett, som igjen eies av det kom-
munalt eide selskapet Meløy Energi 
Holding AS. 
- Dermed har vår produksjon hele 
tiden gått som normalt, men også 
våre folk har hatt svært uvanlige 
arbeidsforhold disse ukene.
Oppfølging av Folkehelseinstitut-
tets anbefalinger, for det første. For 

alle stabsfunksjonene i selskapene: 
hjemmekontor fra 12. mars på 
kvelden, samtidig som kantina ble 
stengt, renholdet ble ytterligere 
øket og alle faste møter ble flyttet 
til online-løsningen Teams. Daglig 
statusmøte for ledelsen. Montør-
teamene møttes direkte på arbeids-
sted, bespisning i arbeidsbilene.
- Vi har hatt utfordringer med å 
holde arbeidslagene adskilt hele 
tiden. Spesielt på morgenen i 
forbindelse med opplasting av utstyr 
ved hovedbasen. Så der har vi gjort 
tilpasninger for hindre slik kontakt 
mest mulig, for å redusere smitteri-
siko, opplyser Børge.

Kommunalt eide Meløy Energi AS er kritisk viktig 
samfunnsaktør på kraftforsyning og teleforbin-
delse. Selskapet hadde i 2018 driftsinntekter på 
125 millioner kroner, og har i dag 31 ansatte.

Børge S. Selstad

Tidligere Meløy Energi-mann 
Trond Storjord er sentral i 
byggemøtene når det skal 
bygges et 400 kvadratmeter 
stort transformatorhus ved 
kjelling i Gildeskål: fra venstre 
Trond, Øyvind V. Johansen, 
Kristian Dahle fra Nygårdsjø-
en-entreprenør Enkon AS, og 
Gunnar Ueland.

Vi har bygget flere slike transformatorhus 
tidligere, for eksempel i Kilvika, men det 
spesielle nå er at vi er totalentreprenør.

KÅRE EGGESVIK"
I dag er Ny Næring til stede når Trond sam-
ler byggeleder, prosjektledere og anleggsleder 
til sitt jevnlige byggemøte. Vi får høre at 
grunnarbeidene og veibyggingen begynte i 
september, og mens en rekke leverandører er 
inne i prosjektet, er det nettopp Moldjord 
Bygg og Anlegg som leder an som totalentre-
prenør, og skal ha bygget ferdig kommende 
tidlig-høst. 
- Vi har bygget flere slike transformatorhus 
tidligere, for eksempel i Kilvika, men det spe-
sielle nå er at vi er totalentreprenør, opplyser 
prosjektleder for Moldjord, Kåre Eggesvik.
For Nordlandsnett sin del er det viktig å få 
nybygget, sjøkabel og alle installasjoner i 
drift til Salten Kraftsamband skal produsere 
og levere sin ‘vårkraft’ i 2021. Forsinkelser 
i levering av sjøkabel gjør at Trond Storjord 
har mars neste år som forventet driftsstart. 

Mange utfordringer
Før dette venter utfordringer både vår, som-
mer og høst dette året.
- Transporten hit blir krevende, ja, fastslår 
Trond og Kåre.
- Transformatoren som skal hit, veier 60 
tonn, og så er det betongelementer og mobil-
kran. Med de dårlige veiene og mange svin-
gene som er her – spesielt ‘Stabburssvingen’ 
på nesten 90 grader….dette gjør prosjektet 
både mer komplisert og mer kostbart, vedgår 
de.
Korona-restriksjonene har også utfordret. 
Den polske arbeidsstokken har ikke kunnet 
reise hjem siden mars, slik at når sommerfe-
rien kommer, blir de trolig borte en måned 
lengre enn normalt.
- Og siden de ønsker å jobbe mest mulig 
mens de først er her, må vi begrense dem litt, 
for byggherren har sterk fokus på helse- miljø 
og sikkerhet, forsikrer Trond Storjord.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET32 33



Terje Halsan AS ble etablert av Terje Halsan i 1947, da 
Norsk Hydro begynte byggingen av gjødselfabrikk i Glom-
fjord. Det nye entreprenørfirmaet trimmet i Hydro-lagrene, 
brøytet og gjorde grunnarbeider, og under byggingen av 
Fykantunnelen på 1960-tallet sysselsatte Halsan nær 30 
personer i knusing, sprenging og frakting av masse. I dag 
ledes den tradisjonsrike familiebedriften av Terjes sønn 
Kristen, og staben på 17 personer disponerer en stor og 
moderne maskinpark. De største oppdragene utføres for 
Yara og andre produksjonsbedrifter, men firmaet leverer 
også tjenester til private i Meløy. I 2009 ble Terje Halsan 
AS tildelt Meløy kommunes næringspris.

Grunnarbeid

Brøyting 

Transport og kranbil-
oppdrag

Grus/pukk/singel/jord

Boligrigg for utleie

Containerutleie/avfalls-
håndtering

Grunnarbeid
Rivningsarbeider
Vei, vann og avløp
Slamsuging/spyling

Flytting av utstyr
Kranoppdrag
Levering av masser
Boring og sprenging

WWW.BOKSTAVFABRIKKEN.NO

post@halsan-as.no

Våre dyktige og meget erfarne sjåfører 
utfører alt du trenger av transport, løft, 

avfallshåndtering og grunnarbeid!

- Nå går vi med kritisk blikk gjennom alle 
vedlikeholdsjobbene som normalt skal gjøres. 
Så er vi kanskje villig til å ta litt mer drifts-
risiko, ved at vi skyver ut en god del av job-
bene til senere, bekrefter fabrikksjef Øyvind 
Jenssen hos Yara Glomfjord.
- For nei, vi kan ikke se for oss at alt er 
tilbake ved det normale i september. Det blir 
en annerledes stans i år.

Et fornuftig nivå
Revisjonsstansen. Den stille forsommer-uken 
i Glomfjord der Yara stopper sin 24/7-pro-
duksjon av mineralgjødsel. Men også svært 
travle dager, der egne ansatte, en rekke inn-
leide firmaer og flere titalls tilreisende bidrar 
i den årlige vedlikeholdsstoppen. Tidligere 
i koronavinter kom nyheten om at stansen 
flyttes til uke 37 og 38, i september.
- Men det er ikke nok å utsette den. Situa-
sjonen er annerledes i år, og da reduserer vi 
omfanget av revisjonsstansen til et fornuftig 
nivå. Vi må tenke på både arbeidsdagene og 
fritiden, der det skal tas hensyn til avstand, 
og da er det et poeng i seg selv å begrense 
antallet tilreisende, og antallet vedlikeholds-
jobber som skal utføres, fastslår han.

Den nye stopp-planen
Utsetter, reduserer antall 
jobber, reduserer antall tilrei-
sende.

Slike bilder fra åpningen av revisjonsstansen…..er ikke innafor i 2020. 

Øyvind Jenssen

Dette betyr at vi tar en økt 
driftsrisiko. Men, det er jo 
vurdert opp mot hensynet til 
liv og helse, altså å hindre 
smittespredning.

ØYVIND JENSSEN

Yaras Helge Bjarne Johannessen (i midten), Sebastian Stefanski (t.v.) og Bilfingers Jan Kyrre Bogen er her knipset under en tidligere stans. I år får de en 
rekke korona-hensyn å ta.

Tar risikoen
Normalt står om lag 300 små og store vedli-
keholdsjobber på arbeidslista når fabrikkene 
kjøres ned. Alt fra enkle tester og utsjekkin-
ger, til installasjon av stort produksjonsutstyr 
som krever importert spesialkompetanse. Og 
behovet for innleide rom til tilreisende til 
Glomfjord kan være fra 60 og opp.
- Nå sorterer vi jobbene etter viktighet. I 
enkelte tilfeller kan vi løse jobbene med korte 
stopper i enkelt-avsnitt, uten å stoppe gjød-
selproduksjonen. Andre jobber kan vi skyve 
til neste års revisjonsstans, opplyser Øyvind.

- Dette betyr at vi tar en økt driftsrisiko. 
Men, det er jo vurdert opp mot hensynet til 
liv og helse, altså å hindre smittespredning. 
Som er aller viktigst.

Klarer budsjettet
For flere lokale leverandørbedrifter er 
revisjonsstansen blant årets største og vik-
tigste oppdrag. Sånn sett får Yara-ledelsens 
beslutning naturlige konsekvenser. Når det 
gjelder konsekvensene for Yara Glomfjord 
selv, er årsproduksjonen i 2020 det viktigste 
parameteret.

- Vi ligger fortsatt veldig godt an for å oppnå 
budsjettmålet vårt, som ble vedtatt lenge før 
korona-restriksjonene. Første kvartal i år var 
vi foran budsjett, og de neste månedene ser 
veldig bra ut.
- Over tid avhenger dette likevel av verden 
rundt oss. Den økonomiske krisen som vi 
ennå ikke vet omfanget av, vil til syvende 
og sist kunne ramme bøndene og deres et-
terspørsel etter gjødsel. Men foreløpig ser det 
ikke slik ut, fastslår Øyvind.  
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- Som sjåfør på denne doningen må man 
først og fremst beholde roen. For du skal 
holde begge de to kranene på båten i arbeid, 
og så må det heller ikke hope seg opp med 
tomme containere på land. Så det er ganske 
travelt, ja, smiler Håvard Jentoftsen.

Likandes jobb
Prosjektlederen hos Terje Halsan AS er 
vel også kjent for å klare å beholde roen. I 
pøsende regnvær, denne sent i april-dagen, 
er det ham som sitter bak rattet i giganten. 
Beholde roen, ja, men utholdenhet kommer 
også godt med. For siden han begynte denne 
morran, kan arbeidsøkta fort bli 12 timer 
før det Gibraltar-registrerte containerskipet 
Coneste er fylt opp og kan seile videre.

- Men for meg 
er dette veldig 
avslappende arbeid 
– jeg liker det godt. 
Hverdagen min er 
mye mer hektisk enn 
dette, smiler han.
- Dette regnværet 
er ikke det beste å 
jobbe i. Men is-føre 
på vinteren er heller 
ikke noe særlig. Hvis 

OBS: voksen artikkel
Det er stort, tungt og travelt i 
containerhavna når ‘Coneste’ 
kommer på besøk.

Det meste er DIGERT i containerhavna i Glomfjord. Håvard Jentoftsen sitter bak rattet i den 70 tonn tunge trucken som løfter 25 tonn tunge containere fram for kranene på ‘Coneste’. Straks går turen med gjødsellas-
ten videre til Rotterdam.

Håvard Jentoftsen

Tilbakeblikk: daglig 
leder Lothar Maruhn i 
Meløy Næringsutvik-
ling AS (t.h.) etablerte 
Meløy Havnebygg og 
containerhavn i sam-
arbeid med Kristen 
Halsan i Terje Halsan 
AS, og dette bildet 
er fra åpningen og 
første lasting i mai 
2011.

denne maskinen begynner å skli, er det ikke 
mye du kan gjøre. Den stopper ikke med det 
første, kan du si!

Mer som et monster
Giganten, ja. Og dét er faktisk ikke i nærhe-
ten av en overdrivelse. Denne såkalte reach 
stackeren fra finske Konecranes får en godt 
voksen truck til å se ut som en lilleputt.
- En normalt stor truck veier for eksempel 7 
tonn. Denne veier 70, forteller Håvard.
Og han har mer på lager. Du må nesten se 
monstertrucken i arbeid for å tro på det:
- Åket på maskinen, altså rekkevidden, er 
12-13 meter. Så da kan vi stable opptil 5 con-
tainere i høyden, altså containere som er 2 og 
en halv meter høye og 7 meter lange.
Du ser bildet er i artikkelen. Er man en som 
liker å se maskiner i arbeid, blir man aldri lei 
av denne. Og Håvard har mer på lager. 
- De containerne du ser her er fullastet med 
gjødsel, og veier rundt 25 tonn hver, smiler 
han.
Det jeg også ser, er at udyret løfter contai-
nerne som om de var små fyrstikkesker.

Bye, bye Coneste
Meløy Havnebygg eier og driver contai-
nerhavna i Glomfjord. Den meget so-
lide dypvannskaia, bygningene, de to høye 
råstoff-siloene – det var her råglassfabrikken 
startet produksjon i 1993, men PQ Norge 
Silicates la ned driften i 2009. Så var det 
Meløy Næringsutvikling AS og Terje Halsan 
AS som i samarbeid frontet en ny satsing – i 
denne artikkelen ser du Lothar Maruhn og 

Kristen Halsan under 
den offisielle åpningen 
av containerhavna i 
2011. I dag eies Meløy 
Havnebygg AS cirka 70 
prosent av Terje Halsan 
AS, som drifter virk-
somheten, og cirka 30 
prosent av Limstrand 
Holding ANS.
- Nå skal båten 
videre til Rotterdam, 
der gjødsla fra Glom-
fjord gjerne lastes 
om og fraktes til for 
eksempel Storbritan-
nia, Tyrkia eller USA, 
forklarer Håvard når 
en lang arbeidsdag 
i monstertrucken 
avsluttes.

Tekst og foto: 
Edmund Ulsnæs
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- For oss har situasjonen etter forholdene 
løst seg på en bra måte. Vi fikk raskt 
5-6 stykker som måtte i karantene på 
grunn av avspasering og ferieavvikling i 
utlandet. Dessuten ble det utsettelse på 
en del små og store jobber. Dette siste 
medførte at vi måtte permittere 4 av de 
ansatte. Men, vi har greid å holde hjulene 
i gang, og håper å få start på noen større 
prosjekter som gjør at vi holder sysselset-
tingen oppe. 
- Etter at restriksjonene kom, etablerte 
vi raskt en beredskapsgruppe i Moldjord 

Bygg og Anlegg som møttes til Teams-
møte ukentlig, samt at vi gjennomførte 
møter med fagforeningen og verneom-
budene. Dette gjorde at vi raskt fikk på 
plass rutiner basert på Folkehelseinstitut-
tet sine anbefalinger og på veilederne 
fra Byggenæringens Landsforening. 
Risikovurderinger med henblikk på smit-
tespredning ble utført umiddelbart.
- I dag har ingen av våre ansatte har fått 
påvist smitte. Vi kan rette fokuset mot å 
holde hjulene i gang og få alle permitterte 
tilbake på jobb.

Moldjord Bygg og Anlegg er blant de aller største bygg- og 
anleggsentreprenørene i Salten, og leverer oppdrag i en 
rekke kommuner, ikke minst i Meløy og Gildeskål. Ansat-
te: om lag 65. Driftsinntekter 2019: 151 millioner kroner.

.

Finn Nikolaisen

- Du veit, dette er ukesoppdraget mitt – noen 
må være støttekontakt for disse karene, gliser 
han over bordet, Egil Svendsgård, 70 år 
denne måneden.
Praten med Ny Næring tar han vinteren 
2020, idet vi spanderer Månedens bedrift-
kake på staben i Reipå Knuseri AS. Det var 
Egil som etablerte denne virksomheten, som 
20-åring i 1970, og han jobbet harde og 
lange dager her i over 35 år, før helsa sa stopp 
og han trakk seg tilbake for 12 år siden.
- Men det jeg dreiv på med…..absolutt 
ingenting kan sammenliknes med slik det er i 
dag. Maskinene – du ville ikke fått en eneste 
man til å sitte på det vi hadde den gangen, 
traktorgraver uten hytte, humrer han.

Store oppdrag
Faren til dagens leder og eier i ‘Knuseriet’, 
Frank Robert Svendsgård, er altså jevnlig 
innom på lunsjbesøk for å hilse på arbeids-
karene. Sammen med kona Monica stemplet 
Egil ut av bedriften i 2008 – da var han 

Egil om begynnelsen
Ingen vet bedre alt arbeidet 
og ansvaret som ligger bak. 
Vi ser tilbake sammen med 
Knuseri-gründeren. 

- Absolutt ingenting i bedriften i dag 
kan sammenliknes med hvordan det 
var før! fastslår Egil Svendsgård. Nå er 
det drøyt 10 år siden han for godt over-
lot driften og eierskapet i Reipå Knuseri 
AS til sønnen Frank Robert.

Men jeg skjønner det 
godt – skal du klare deg 
i denne bransjen i dag, 
må du ha det utstyret 
du trenger for å kunne 
henge med.

EGIL SVENDSGÅRD"
58 år, og kreftsykdommen gjorde det til et 
nødvendig valg å bli pensjonist. Nå ser han 
tilbake, sammen med Ny Næring.
- Jeg begynte for meg selv tidlig på året i 
1970, men da hadde jeg allerede jobbet flere 
år sammen med onkelen min, Johan, i hans 
firma. Den første traktorgraveren kom det 
året, og den første knuseren i -73, minnes 
Egil.
Da hadde han nemlig fått et stort oppdrag 
for Statens vegvesen på Røst. Veiene i øysam-
funnet skulle rustes opp, og Egil knuste og 
produserte grus.
- På den tiden var det arbeid, arbeid, arbeid – 
jeg var stort sett alene, og regulert arbeidstid, 
det visste jeg ikke hva var!

Litt overalt
Senere gikk turen til Sulitjelma, der det 
fortsatt unge firmaet deltok i rivingen av 
jernbanesporet fra Fauske, det som var blitt 
stengt i -72. Her fortsatte også knusing av 
stein til grus, for jernbanesporet ble erstattet 
av ny bilvei. Oppdragsgiver var fortsatt veg-
vesenet, som de neste årene også engasjerte 
Egil & Co. i veg- og tunnelbygging som gav 
Meløy og Gildeskål ‘fastlandsforbindelse’ til 
Bodø tidlig på 1980-tallet.
- Vi hadde jo også tre mobilkraner, og var litt 
overalt – på det meste hadde vi vel opp mot 
15-20 ansatte, husker Egil.

I Meløy knuste man masse i bestefarens 
anlegg på Skoggreina ved Kunna, fram til 
bruddet på Høgseth ved Reipå ble åpnet i 
1980. Underveis hadde han fått barna Frank 
Robert (f. 1970) og Anna Sofie (f. -72).

Må være stor
- Du tenkte aldri noen annen yrkesvei?
- Jo….etter 7-årig folkeskole på Reipå var det 
jo havet. Jeg var førstereisgutt på hurtigruta 
‘Erling Jarl’, og var til sjøs i ettpar år. Men 
så begynte jeg med maskinarbeid, og dét ble 
starten på dette firmaet.
- I dag har Reipå Knuseri om lag 20 ansatte, 
og en årlig omsetning på nær 40 millioner. Så 
du det for deg?
- Nei, det gjorde jeg ikke, men det er jo fint 
at det går så bra. Jeg så tendensen da Frank 
Robert overtok – det ble handlet inn. Men 
jeg skjønner det godt – skal du klare deg i 
denne bransjen i dag, må du ha det utstyret 
du trenger for å kunne henge med – hvis ikke 
er du fort borte.
- Men det er arbeid hele tiden og et stort 
ansvar å skulle holde så mange i arbeid. Jeg 
er vel egentlig glad jeg er pensjonist, humrer 
Egil Svendsgård.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Reipå Knuseri AS

Egil Svendsgård (f. 1950) etablerte virksom-
heten i 1970, og i mange år var beman-
ningen 2-3 personer, konsentrert rundt 
familiens steinbrudd på Øra. I dag eies 
bedriften av Egils sønn Frank (f. 1970), som 
har om lag 20 ansatte. Stein- og grusmas-
ser hentes nå fra bruddet på Høgseth ved 
Reipå, og selskapet er utviklet til en allsidig 
anleggsentreprenør som tar oppdrag i 
Meløy, Gildeskål og Bodø, hovedsake-
lig innen nyetablering og renovering av 
vannverk, avløp og vei. Reipå Knuseri ble 
i 2017 kåret til Årets bedrift under Meløy 
Næringsforums Meløyseminaret, og i 2018 
endte driftsinntektene på 39 millioner 
kroner. Datterselskapet Reipå Eiendom AS 
eies 50/50 av Frank og Egil.
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- Flere ansatte trengte mer fleksibel arbeids-
situasjon og hjemmekontor da skoler og 
barnehager ble stengt. Dermed var vi lenge 
bare 5 personer på kontoret. Deretter ble en 
del oppdrag utsatt, slik at vi permitterte 4 
ansatte…men kunne heldigvis ta dem helt 
eller delvis inn igjen. Etter påske trengte vi 
ytterligere arbeidskraft, men nå framover må 
vi bare se an hva som skjer, forklarer daglig 
leder Pål Einar Olsen.
- Oppsummert så har det til nå gått bedre 

enn vi fryktet, og jeg vil særlig berømme 
Yara Glomfjord, Elkem Sørfold og Pelagia i 
Bodø som har opprettholdt sin etterspørsel 
etter ingeniørtjenester. 
- Men, jeg mener flere aktører har redusert 
aktivitetsnivået unødvendig mye. Statsmi-
nisteren sa at hjulene som kan holdes i gang 
skal holdes i gang, og da synes jeg man i 
større grad kunne oppretthold prosjektakti-
vitet istedenfor å utsette på ubestemt tid. 

Engineering-bedriften INVIS i Glomfjord Industripark leverer 
industriskanning, 3D-modellering og prosjektering. Bedriften 
omsatte i 2019 for om lag 11,4 millioner kroner, og hadde 
ved årsskiftet 11 ansatte.

Pål Einar Olsen

I dag er Reipå Knuseri den største anleggsentreprenøren 
i Meløy-regionen, og det var Egil Svendsgård som innle-
det det hele, i fødselsåret til sønnen Frank Robert, 1970. 
I dag er det Frank Robert som eier og leder, og på disse 
bildene ser vi far og sønn i steinbruddet på Høgseth, og 
under Ny Nærings kakeseanse i januar i år. Gammelbil-
det er privat, og tatt av en stolt innehaver på 1970-tallet.

REIPÅ 
KNUSERI

50 ÅR
I 2020

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET38 39



CO
VI

D 
19

Alle i Meløy-regionen vet hvor viktig Yara 
Glomfjord er, både historisk og i nåtid. Og 
ikke bare fordi det er distriktets største pri-
vate arbeidsplass og den største ‘butikken’, 
målt i driftsinntekter. I tiden som Norsk 
Hydro bygde konsernet både lokalsamfun-
net Glomfjord og ga viktig føde til Meløys 
såpass høye folketall som over 6.000. Yara 
har ført arven videre. 
- Vi innførte totalforbud mot jobbreiser i 
mars, og flest mulig som har stabsfunksjo-
ner har sittet på hjemmekontor siden da. Så 
vi har nok redusert reisebudsjettet kraftig, 
smiler han til oss fra pc-skjermen.
- Men så har vi også økt bemanningen på 
skiftene for å være rustet dersom smitten 
skulle spre seg i Meløy. Så, korona-restrik-

sjonene vil nok sånn sett dra opp kostna-
dene våre, i forhold til det normale.
I driften av gjødselfabrikken og industri-
parken ble det tidlig innført nokså strenge 
tiltak: ikke landlov for båtmannskaper, nye 
rutiner for mottak av vogntog, utsettelse av 
ikke driftskritiske prosjekter, begrensning 
av alle ikke-kritisk viktige besøk til industri-
parken. Men: dispensasjon for å hente inn 
spesialkompetanse på vedlikehold av kritisk 
viktig prosessutstyr.
- Nå er jobben begynt for å vende tilbake til 
den nye normalen. Men dagens situasjon vil 
nok vare en stund, kanskje ut året, opplyser 
Øyvind.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Vi har lært utrolig mye om hvordan vi kan samarbeide på 
tvers av fabrikker og land, på en digital måte. Oppe i dette 
blir vi nærmere hverandre enn noen gang, sier Yara-sjef 
Øyvind Jensen i Glomfjord.

Øyvind Jenssen. Foto: privat

Alder: 24
Bosted: Glomfjord
Yrke: Prosessoperatør ved 
syrefabrikken, Yara

Grattis!

Magnus Nilsson Johansen

- Grattis med fast jobb, Magnus! 
- Takk og takk! Jeg er veldig glad for det. Fast 
jobb gjør det også mer stabilt for meg. Nå 
kan jeg  faktisk få sjansen til å bosette meg 
og planlegge mer. Dette gjør at jeg kan få 
bli på syrefabrikken og jeg kan få lære mer. 
Siden ferdig læretid ved Yara og fagbrevet i 
2016 har jeg vært vikar i perioder og jeg har 
gått som multioperatør frem til fast anset-
telse ved syrefabrikken. Jeg vokste opp i 
Tjongsfjord i Rødøy. Etter tiende flyttet jeg 
til Glomfjord og begynte ved Meløy vgs, 
TIP (teknikk og industriell produksjon) og 
kjemiprosesslinja.

- Hva fikk deg til å velge denne yrkesveien?
-Jeg valgte det egentlig på grunn av broren 
min. Han er 9 år eldre enn meg. Han gikk 
selv kjemiprosesslinja og fikk læreplass i 
Equinor.  Da jeg var ganske liten fortalte han 
meg om hva han jobbet med. Der startet 
interessen for kjemi. Jeg husker han snakket 
om jobben sin, om hvordan det var på ar-
beid, og om alle de store tankene og hvordan 
de tok inn gass og så videre. Jeg synes hele 
den prosessen hørtes interessant ut. 
Der og da forsto jeg ikke konseptet bak det. 
Det hørtes bare interessant ut, det at de tok 
inn gass og gjorde det om til produkt. Og fra 
niende klasse visste jeg hva jeg ville utdanne 
meg til. 

- Hva gjør syrefabrikken til en bra arbeidsplass?
- Jobben jeg gjør, fra start til slutt synes jeg er 
interessant. Det er også en veldig fin arbeids-
plass, du lærer mye. Det er trivelige folk og 
mange er villige til å lære bort. Folkene som 
jobber der og min interesse for prosessen gjør 
at jeg absolutt vil si at jeg stortrives der. 

Magnus bor i Glomfjord og hans partner 
Iselin Wist bor i Mo i Rana, hvor hun går 
skole. 

Tekst: Irene Granberg
Foto: Privat

- Det kan fort være stressende, ja, telefonen 
kan fort ringe 40 ganger på én dag. Vi jobber 
i 3 etasjer, her, og alle med forskjellige ting, 
med masse materiell inn og ut hele tiden. 
Så, når jobben min er å holde oversikt og 
samordne med de andre, da blir det mye 
springing.
- Så det var derfor du sa at du egentlig ikke 
har tid til å prate med oss i Ny Næring?
- Ja, men vi får ta oss tid, smiler Patrick 
Kaspersen.

Annerledes sliten
Man ser lys i alle etasjer, nå, og prøvedrift 

Patrick Kaspersen (30)
Oppvokst i Bodø, flyttet til Ørnes for snart 
5 år siden. To år elektrofag ved Bodø vi-
deregående skole, så lærling og fagbrev 
hos Elektro Bodø, der han ble til 2016. 
Siden da ansatt i Meløy Elektro, og bosatt 
i eget hus på Ørnes med samboer Maja 
Krogh Hansen og deres datter på 2 år.

Patrick 
Kaspersen (30)

"Jeg kjenner at jeg er mer sliten i hodet nå, 
på slutten av arbeidsdagen, enn når jeg 
bare er ute på mindre serviceoppdrag.

PATRICK KASPERSEN

Bodø og Meløy bygger sammen
Det er trolig den største 
elektro-jobben i Meløy siden 
REC-fabrikkene. Installasjo-
nen er stor og avansert, og 
ledes i det daglige av en ung 
og strukturert bas. Som er 
nokså glad i adrenalin.

Basen er ung, og han leder mannskaper fra 
både Elektro Bodø og Meløy Elektro når den 
avanserte installasjonsjobben i Meløy helse- og 
velferdssenter skal gjøres prikkfri. Patrick Kas-
persen (foran) og (f.v.) Markus Vollen og Martin 
Lie fra Bodø – deretter Tarjei Sanda og Julian 
Karlsen fra Meløy Elektro.

Meløy helse- og velferdssenter på Ørnes – 
klar for prøvedrift fra i sommer.

nærmer seg med stormskritt. Det splitter 
nye og ruvende Meløy helse- og velferds-
senter klargjøres og ferdigstilles akkurat nå 
for prøvedrift fra i sommer. Den formelle og 
offisielle overleveringen til Meløy kommune 
skal ifølge kontrakten med HENT gjøres 
rundt 20.november.
- Jeg kjenner at jeg er mer sliten i hodet nå, 
på slutten av arbeidsdagen, enn når jeg bare 
er ute på mindre serviceoppdrag. Og så kjen-
ner jeg på ansvaret, det er klart.
Patrick er bas. I et bygg til flere hundre 
millioner kroner er ikke elektro det største 
oppdraget, men stort nok, og definitivt 
viktig. Trekke kabler og koble sammen, 
installasjon av strøm, lys inne og ute, rubbel 
og bit av styresystemer, bevegelsesdetektorer, 
vær- og vindfølere som regulerer varme – alt 
er helautomatisk.

Leder Bodø og Meløy
- For Meløy Elektro er det størrelsen på dette 
som er det mest spesielle. Det har kanskje 
ikke vært en større jobb enn dette i Meløy 
siden de nye REC-fabrikkene ble bygget, 
mener Patrick å huske.
Der var han faktisk med, som lærling for 

Bodø Elektro, på bedriftens største oppdrag 
noensinne. Ved Meløy helse- og velferdssen-
ter er det også Bodø Elektro som har jobben, 
men nå er Patrick Meløy Elektro-mann.
- Kjekt for Bodø Elektro å ha en bas som er 
stasjonert her nede, og som kjenner folkene 
deres fra før. Akkurat nå har jeg 5 mann fra 
Bodø sammen med meg, og 6 fra Meløy. På 
det meste var vi 19 stykker.
44 sykehjemsplasser, 8 omsorgsleiligheter, 
produksjonskjøkken, legesenter, legevakt og 
fysioterapi/ergoterapi – alt dette skal på plass 
i de fire etasjene, og altså elektro-installeres.

Tenking og struktur
Når vi er innom, er Patrick & Co. straks klar 
for å spenningssette 2. etasje, og deretter 1. 
etasje, før det voldsomme nødstrømsaggre-
gatet skal testes. På byggeplassen koordineres 
tid, folk og ulike firmaer i toukersbolker. 
Snekkerne bygger vegger i to uker, så legger 
elektrikerne alt sitt inn veggene, snekkerne 
lukker veggene, også videre, og etasje for 
etasje.
- Jeg må være veldig strukturert – nå har jeg 
funnet et bra dataprogram, så jeg slipper 
alle gul-lappene! Og det er en del grubling 

– dette faget har mange regler og 
forskrifter, og det tar tid å lære seg 
teknikkene der man får ting rett på 
første forsøk. Det er det som skiller 
en fagmann fra andre, fastslår han.

Håndverk og adrenalin
- Hva er det du liker så godt med 
jobben?
- AT det er veldig variert, og at jeg 
er med på å skape noe. Vi begynner 
med blanke ark, så kommer vegger 
opp, det dras kabler – det er en artig 
prosess å være med på. Og når vi 
monterer anlegg i nye hus der det ser 
fint ut – man ser at det er gjort godt 
håndverk når man drar. Jeg liker det.
- Men du kobler av når du sykler på 
fritiden? spør vi – Patrick har fortalt 
om sin store interesse for terrengsyk-
ling – enduro.
- Ja, jeg er nødt til å ha adrenalin! 
Sykling i bratte nedoverbakker i ter-
renget krever konsentrasjon og god 
kondisjon, så jeg må holde meg i god 
form. Dette kommer til nytte, også i 
jobben som bas for Meløy Elektro!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Som bas må jeg være i stand til å ta 
avgjørelser – sånn GJØR vi det – og jeg 
kjenner det jo i magen av og til, det er stort 
ansvar. Og så må jeg også bidra i instal-
lasjonen, sier Patrick, travelt opptatt i et 
tavlerom i det store nybygget.
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HALSA BYGG AS
Dalheimveien 2

8178 Halsa
Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.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
www.invis.no
post@invis.no

MELØY BEDRIFTSSERVICE AS
Postboks 17, 8161 Glomfjord

Telefon: 75 71 99 00
www.mbs-as.no 
post@mbs-as.no 

BILFINGER
Ørnesveien 3

8160 GLOMFJORD
Telefon: 03247 

www.is-norway.bilfinger.com/
glomfjordmail.is.no@bilfinger.com

TERJE HALSAN AS
Garasjeveien 5
8160 Glomfjord

Telefon: 75 75 25 91
Telefon: 48 27 48 27
post@halsan-as.no

EWOS
8178 Halsa

Telefon: 55 69 70 00
 

O R G A N I C

O R G A N I C

O R G A N I C

SELSTADVINDUET AS
Selstadveien 65
8149 Neverdal 

Tlf.: 75 72 12 40
www.selstadvinduet.no
post@selstadvinduet.no

NÆRING NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY NY 

SIMONSSON & WIDERBERG
Lean Consulting AS

8145 Storvik
Telefon: 90 61 18 74

www.swlean.com
info@swlean.com

ARNØYBYGG AS
Dronningensgate 32, 

8006 Bodø
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Våre gode 
partnere
Innholdet i dette 
bladet er laget på 
oppdrag for våre 
over 20 faste sam-
arbeidspartnere i 
Meløy, Rødøy, Gil-
deskål og Bodø. Ny 
Næring AS profilerer 
disse virksomhetene 
ved å møte stolte ar-
beidsfolk og fortelle 
om deres satsinger 
og suksesshistorier.

På disse sidene og 
på et annet sted 
i bladet finner du 
oversikt over alle 
partnerne, og infor-
masjonen du trenger 
for å kontakte dem 
direkte. 

Alder: 29
Bosted: Glomfjord
Yrke: Prosessoperatør. Er fra 
april fast ansatt som operatør 
med utvidet ansvar i fullgjød-
selfabrikken hos Yara.

Grattis!

Christian Solbakken

- Grattis med fast jobb, Christian!
- Takk! Det er veldig godt, det gir meg jobb-
sikkerhet, økt mulighet for planlegging, og det 
er i Glomfjord jeg ønsker å bo og jobbe. Etter 
tiende klasse var planen å ta idrettsutdannelse, 
som falt naturlig for meg siden jeg trente en 
del og var veldig interessert i sport da jeg vok-
ste opp.  Jeg flytta til Bodø og gikk idrettslinja 
og deretter på Nord universitet med idrettsre-
laterte fag.  På den tiden hadde jeg sommer-
jobb hos Yara. Der utviklet interessen seg for 
kjemi- og prosessfaget – så mye at jeg avsluttet 
studiene i Bodø og søkte skole i Glomfjord på 
kjemi- og prosesslinja. Jeg fikk læreplass i Yara 
og etter bestått fagbrev jobbet jeg videre som 
vikar i 2 og et halvt år fram til fast jobb.

- Du har også fått mer ansvar. For en aner-
kjennelse!?
- Ja, jeg er veldig fornøyd med dét. Jeg føler 
jeg har fått vist mitt engasjement, i hvert fall, 
som gjør at de stoler på meg til å utføre, og 
gjøre en god jobb. Det er viktig for meg å være 
engasjert i driften, jeg liker utfordringer som 
dukker opp og som samtidig må løses, samt 
å samarbeide, diskutere og finne løsninger i 
fellesskap med kolleger. Og så må man i hvert 
fall ha godt humør. Jeg trives veldig godt med 
jobben og ansvaret det innebærer. 

- Hvorfor er fullgjødselfabrikken en bra 
arbeidsplass?
- Det er folkene og samholdet, og så er job-
ben i seg selv veldig interessant. Jeg liker den 
daglige prosessen. Det varierer fra dag til dag 
egentlig - noen dager går ting litt av seg selv, 
mens andre dager er det nye utfordringer som 
vi må finne løsninger for. Ting kan skje hele 
tiden. Det er definitivt en jobb du hele tiden 
får utviklet deg i. Det er et veldig godt miljø 
her jeg jobber, jeg trives på jobb og trives med 
jobben vi gjør.

Christian vokste opp på Neverdal og bor nå i 
Glomfjord med samboer Ingrid Svendsgård. 
Ingrid jobber som vikar på samme arbeids-
plass.

Tekst: Irene Granberg
Foto: Privat
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Oppvokst og bor fortsatt i Bodø med for-
loveden og totalt 4 barn. Tok 2 år videre-
gående utdanning i bygg- og anleggsfag, 
fortsatte med 3 år på tømrerlinje og tok 
læretid og svennebrev hos byggmester 
Erling Skibnes. Etter 5 år der, ble han 
tømrer hos Byggkjøp Abelsen (i dag 
XL-BYGG), deretter selger, for proffmar-
kedet. Øyvind vurderte å etablere egen 
virksomhet, og bygde derfor på med 
mesterutdanning. Tok heller jobb som 
distriktssjef Nord-Norge hos Hey’di (byg-
gevareleverandør) i 11 år, og så samme 
stilling hos Vartdal Plastindustri i samme 
bransje. Er fra 1. mars i år prosjektleder 
hos Arnøybygg AS.

Øyvind
Brasetvik (45)

" Han dro meg med så ofte han kunne, han syntes at 
unger skulle jobbe, han stilte krav. Så bestefar har 
inspirert meg, hekt klart.

ØYVIND BRASETVIK

- Første gang jeg tenkte at jeg skulle jobbe 
med bygg? Jeg var 6 eller 7 år! Bestefaren 
min var byggmester i Bodø, han het Hergård 
Apenes. Han dro meg med så ofte han 
kunne, han syntes at unger skulle jobbe, han 
stilte krav. Så i helger og skoleferier jobbet 
jeg alltid. Ikke alltid like artig, når kompisene 
kunne ha fri, men jeg likte det egentlig veldig 
godt.
- Så bestefar har inspirert meg, helt klart.

Alltid fascinert
Øyvind Brasetvik forteller, her over møtebor-

Et barn av bygg
Knapt nok skolemoden ble 
guttungen dratt med av 
bestefaren. Til bygårder og 
byggeplasser, til skraping av 
maling og butikkdrift. Guttun-
gen ble hektet. 

- Vi har mange håndverkere fra Litauen, og det er mange fantastisk flinke folk. Jeg har bestemt meg for å lære ett nytt litauisk ord hver dag, sånn at jeg skal kunne føre grunnleggende samtaler med en del teknisk 
uttrykk, smiler Arnøybyggs nye prosjektleder Øyvind Brasetvik.

det, og med en vegg bak seg som bare roper 
ut hvilken bransje han er i, og elsker – se 
bildet.
- Han var et arbeidsjern av dimensjoner, og 
jeg vet ikke om det er genetisk, men…jeg 
er heller ikke redd for å jobbe den mengden 
som trenges, smiler han.
- Jeg elsker bygg, og har alltid vært fascinert 
av det. Nye produkter, nye krav, utviklingen 
i byggeteknikker. En dag er jeg ute i praktisk 
jobb på byggeplassen, en annen dag har jeg 
kurs for snekkerne, eller jeg jobber adminis-
trativt. Dette er en UTROLIG lystbetont 
jobb, rett og slett!
Møt den nye BoligPartner-mannen hos 
Arnøybygg AS. Øyvind er siden 1. mars 
prosjektleder og står i tett, daglig samarbeid 
med daglig leder Morten Vågeng og salgssjef 
Solrunn N. Laastad – her på salgskontoret i 
Sjøgata 5 i Bodø.

Et hestehode foran
- Som prosjektleder er det kjempeviktig at 
jeg kan i praksis hvordan tingene henger 

sammen ute på byggeplassen.
Øyvind har bakgrunn så det holder. Først 
skolegang i bygg og anlegg, så svennebrev 
som tømrer, og så byggmester, før 12 år i salg 
av byggevarer.
- Men prosjektleder i byggebransjen, dét er 
ikke for hvem som helst?
- Nei, du må være veldig strukturert. Og dét 
er jeg – jeg er god på å være et hestehode 
foran, slik at snekkerne kan jobbe mest mulig 
rasjonelt og effektivt. Selvsagt dukker det opp 
uforutsette ting hele tiden, men jeg fordrar 
egentlig ikke å ha dårlig tid. Den eneste må-
ten å unngå dét på, er å være i forkant.
- Arnøybygg kjenner jeg jo til fra før, og jeg 
liker konseptet deres: med i BoligPartner-kje-
den, men likevel ikke låst til én ting, utvikler 
også egne prosjekter og tar både små og store 
jobber, sier han.

Bygger drømmer
Arnøybygg AS jobber for tiden hovedsakelig 
i Meløy, Gildeskål, Bodø og Fauske. Små fri-
tidsboliger, store næringsbygg, egenutviklede 
prosjekter som Nordtun boligfelt ved Enga-
vågen. Og der basen leder arbeidet i detalj på 
byggeplassen, er prosjektlederen viktig for å 
sikre rammene rundt - den gode totalflyten 
som sikrer sluttføring til rett tid, rett kostnad 
og gir lønnsomme prosjekter.
- Når vi bygger hus for en kunde, er dette 
ofte den største investeringen i livet til den 
personen. Det er viktig å ha respekt for dette 
– tiden, ressursene og pengene de legger 

i dette - vi bygger ikke planker, vi bygger 
drømmer.
- I dette arbeidet kommer vi veldig tett på 
kundene, og blir godt kjent. Når det så er 
overlevering, og de er kjempefornøyd……
DET er en god dag på jobb, altså!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Bedriften med 20 ansatte 
omsatte for 43 millioner 
kroner i 2019. Knuseriet 
merket store konsekvenser 
ved at anlegg av kunder ble 
satt på vent da Covid-19 for 
alvor brøt ut i mars. Frank 
& Co. fulgte myndighetenes 
pålegg for å begrense smit-
tespredning. Som han spø-
kefullt sier ble konsum av 
sprit endret fra å bli brukt 
innvortes, til ‘eskalert utvor-
tes bruk’. Hans ansatte er i 
utgangspunktet godt spredt 
fysisk, men hadde enda 
større bevissthet på å holde 
avstand, og morgenmøter 
ble endret til oppmøte ved 
maskinene.
- Vi har hatt noen få i jobb 
som prioriterte små oppdrag 
som ikke var påvirket av 
korona-situasjonen, blant 
annet brøyting.  Ellers 

har det vært stillstand 
og kanselleringer på våre 
oppdrag. Men nå er stort 
sett alt kommet i gang igjen. 
Likevel er det ikke full fart, 
forteller Frank videre. 
- Alt av anbud å regne på 
som normalt skulle vært 
ute i mars/april, kommer 
ikke før i mai. Derfor kan vi 
ikke forvente større oppdrag 
før etter sommeren. Det 
blir noen måneder det blir 
mindre å gjøre. Frank sier 
videre at konsekvensene 
av stillstand vil påvirke 
bedriftens årsomsetning i 
stor grad. Likevel er lederen 
optimistisk.
- Når slike situasjoner 
oppstår, må man bare tenke 
litt annerledes. Jeg tror det 
kommer til å rette på seg. 
Situasjonen traff hardt, men 
nå er ting på vei til å norma-

- Det traff hardt og fort, og vi måtte per-
mittere hele arbeidsstokken umiddelbart. 
Men, 4. mai kom alle tilbake i jobb igjen, 
sier Frank Robert Svendsgård, daglig 
leder ved Reipå Knuseri.

Hard smell, bedre nå

Prosjektstopp for Knuseriet: Aspdalen på Ørnes. 

Frank Robert Svendsgård

lisere seg igjen, alle er tilbake på jobb, 
og det ser absolutt positivt ut. Og når 
det gjelder utsiktene, vil jeg tro det går 
bare godt, og så må man ikke se mørkt 
på det, avslutter lederen og eieren i 
Reipå Knuseri.

Tekst: Irene Granberg
Foto: Edmund Ulsnæs

Tradisjonen tro, vi tar et tilbakeblikk bakover i histo-
rien. Ja, kanskje ikke verdenshistorien, men Ny Næ-
ring sin historie er nokså spennende den også! Hele 
15 år skal vi bak i tid, altså til 2005. Da het vi nemlig 
ikke Ny Næring – men IndustriFolk! Hovedoppslaget 
den gangen var vårt møte med Anita Karlsson, den 
svenske kjemiingeniøren som hadde valgte Glom-
fjord framfor Stockholm. Siden har læreren var fast 

inventar hos Meløy videregående skole. Trivsel og 
velvære var ellers viktige momenter i denne utgaven. 
Blant annet kunne vi lese om EWOS (nå Cargill), hvor 
daværende fabrikksjef Odd Svein Hjertø ville ha egen 
velvære-avdeling for de ansatte. Blant annet hadde 
bedriften et eget og velutstyrt trimrom for de an-
satte! På bildet ser vi Fred-Ove Pedersen som kunne 
ta seg en joggetur, mens han var på jobb – snakker 

om! Også i denne juni-utgaven av Industrifolk kunne 
vi lese at Toril Svendsen var blitt hovedverneombud 
i Yara, og hennes fremste fokus for de ansatte var 
trivsel og sikkerhet. En dame med bein i nesa, som 
gjorde og gjør sitt ytterste for bedriften sin!  

Tekst: Malin B. Ulsnæs

Toril Svendsen ble i 2005 valgt til 
hovedverneombud i Yara, og hadde 
store ambisjoner og klare mål!

I juni 2005 så utgaven av Industrifolk slik ut. Det er noen år 
siden, og mange ting har skjedd siden da. Blant annet har 
vi endret navn til Ny Næring! Men en ting holder vi fast på 
– og det er å profilere stolte bedrifter, og stolte arbeidsfolk! 

EWOS (nå Cargill) satte trivselen til de 
ansatte høyt, og satte i stand en velvære-
avdeling for de ansatte. 
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I INVIS VISER VI KUNDENE VÅRE HVORDAN FRAMTIDEN KAN SE 
UT. MED VÅR STERKE KOMPETANSE I BRUK AV 3D-VERKTØYER, 
KAN VI GJØRE EN VIRTUELL BEFARING FØR BYGGING OG LØSE 
PROBLEMER FØR DE OPPSTÅR. SLIK SPARER VI KUNDENE FOR 
BÅDE RISIKO, TID OG PENGER. 

Industrivisualisering AS (INVIS) ble etablert av Bjørn-Wiggo Eriksen i 2006, og har sin hovedbase i Glomfjord Industripark, og distrikts-
kontor i Mo Industripark. Bedriften er ledende innen bruk av VR-teknologi, og de 11 ansatte har spesialisert seg på avansert skanning, 

3D-modellering og prosjektering, ikke minst for store industri- og produksjons¬bedrifter. I 2008 mottok INVIS NHO Nordlands 
Nyskapingspris, og året etter Sparebank1 Nord-Norges Næringspris. ISO-sertifisert i 2013, og daglig leder er Pål Einar Olsen.

Industrivisualisering AS, Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Telefon +47 75 75 70 00 | E-post: post@invis.no | www.invis.no
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- Restriksjonene her i Gildeskål Marine 
Center ble iverksatt fredag 13. mars, og i 
løpet av uken etter var de fleste i bygget 
enten på hjemmekontor eller opptatt 
med hjemmeundervisning, opplyser dag-
lig leder Tore Laugsand i Kigok.
- For oss ble den umiddelbare konse-
kvensen at alle planlagte kurs ble avlyst. 
Rekrutteringstiltakene vi hadde planlagt 
for sjømatnæringa første halvår, er i før-
ste omgang utsatt til høsten. Oppfølging 
av lærlinger, med besøk ute i bedriftene, 
stoppet også opp.
- Vi begynte straks å se på mulighetene 

for å gjennomføre nettbaserte kurs. Al-
lerede uken før påske hadde vi det første 
på plass, og nå er dette oppe og går på 
mange kurs. Lærlingene våre følger vi 
opp på telefon eller i Teams-møter.
- Inntektene våre er redusert på grunn av 
kurs og rekrutteringsprosjekter som ikke 
er gjennomført. Vi vurderer situasjonen 
fortløpende, og må vurdere om vi må 
gå til permitteringer – dette avhenger av 
hvor raskt situasjonen normaliserer seg 
og hvor godt vi klarer å omstille oss.
korona kigok

Kigok på Inndyr leverer kurs og studier, prosjektutvik-
ling og -ledelse, og administrasjon av lærlinger. Totalt 7 
ansatte, med årsomsetning 2019 på 11 millioner kroner, 
fordelt på Kunnskapssenteret (8 mill.) og Opplærings-
kontoret.

.

Tore Laugsand

- Vi fortsetter med samfunnsoppgaven vi mener 
det er å ta inn mange lærlinger. Vi utdanner jo 
langt flere enn vi selv har jobb til, etterpå. Men, 
jeg ser at det kreves litt mer innsats nå enn før, å 
finne dem som kan ha Yara som sitt førstevalg, 
forteller fabrikksjef Øyvind Jenssen i Glomfjord.
- De siste årene har vi behandlet søknader og 
gjort intervjuer fortløpende, istedenfor å vente til 
felles fristen. Og vi er ute på skolene. I år var et 
stort kull, og vi fikk om lag 20 søknader, opplyser 
hans personalleder, May-Eli Nygård Johnsen.

Viktig skole, ja
Denne artikkelen skulle egentlig bare gi deg nav-
nene på 7 unge kjemiprosess-elever som allerede 
er sikret læreplass hos gjødselprodusenten. Men 
vi bygger ut historien pittelitt.
- De aller fleste operatørene våre rekrutterer vi 
ved å gi læreplass til elever fra Meløy videregå-
ende skole, så dét er en ekstrem viktig skole for 
oss, fastslår Øyvind.
- Vi trenger påfyll av dyktige operatører, og nå 

når offshore-næringene er litt oppe igjen, 
ser vi at konkurransen er sterk – vi klarer 
ikke å matche lønna de kan få der.
Yra Glomfjord er kjent for sterk satsing på 
lærlinger. Nær 20 er til enhver tid inne i 
produksjonen og i pakkeri, kai og lager. 
Nå skal årets førsteårslærlinger velges ut 
og ansettes.

7 heldig-dyktige
- Vi trenger dette året 9 i kjemiprosessfag 
og 1 i transportoperatørfaget. Intervju-
ene er gjennomført, og nå har vi ansatt 7 
stykker, sier May-Eli.
Og navnene, de får du her i Ny Næ-
ring, som gratulerer! Elin Gjersvik, Julie 
Olsen, Rafael Peder Nygård, Markus 
Werningsen, Veronica Tvenning, Jon 
Sølve Svenning og Preben Hjelmseth. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Lander årets kull
Yara-toget går på skinner, og våren betyr en hyggelig og viktig 
rekruttering. Årets nye førsteårslærlinger skal ansettes. Ny 
Næring har navnene.

…og slik så Ny Nærings oppslag ut i mars i fjor, om 
samme Yara-tema: vellykket rekruttering av førsteårslærlinger til gjødselproduksjonen.Øyvind Jenssen May-Eli N. Johnsen
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- Jeg har vært innom Nesna, Bodø, Tromsø og 
Oslo. Til slutt endte jeg opp i Tromsø, selv om 
jeg nå er utenlands, forteller han på telefonen fra 
Belgia. 

Påvirke prosesser
Studier har det også blitt i løpet av årene, og Geir 
har studert sosiologi, samfunnsfag og organisasjon 
og administrasjon. Dette har ført til spennende 
jobber som lærer, journalist og nå lobbyist. 
- Jeg liker å jobbe med å forandre samfunnet. 
Å påvirke prosesser synes jeg er spennende. Og 
ikke minst jobbe mot og med mennesker, det er 
veldig givende!
I Brussel er Geir leder for Europakontoret for 
fagforbundet til Industri Energi.
- Det er en spennende jobb, og det skjer mye her 
som er relevant for EU og derfor også for Norge, 
forklarer han.  

Privilegerte
- Jeg husker videregående-årene som at man var 
heldig som fikk lov å gå på en liten lokal skole, 
og at vi var privilegerte som hadde videregå-
ende på hjemstedet vårt, sånn at vi slapp å bo på 
hybel. Selv om man gjerne kunne tenkt seg å bo 
på hybel noen ganger!

Han er oppvokst på Ørnes, og gikk 
tre år hos Meløy videregående skole 
avdeling Ørnes. 
- Jeg gikk studiespesialiserende 
fordi jeg følte det var litt tidlig etter 
ungdomsskolen å skulle bestemme 
seg definitivt for hva jeg ville bli. Jeg 
følte jeg hadde mange muligheter 
åpne ved å velge studiespesialise-
rende. 

Variert arbeid
Etter endt studier i Trondheim har 
Johannes flyttet hjem til Meløy, og 
er bosatt i Neverdal. Fast jobb har 
han også, hos INVIS i Glomfjord. 
Stillingstittelen er prosjektingeniør, 
og arbeidet er variert og spennende.
- Det er aldri noe som er likt, og 
man må tenke nytt ved hvert opp-
drag man får, det liker jeg godt ved 
jobben hos INVIS! Sier Johannes. 

- Det er nok det lureste jeg noen gang har 
gjort! Fastslår hun. 
- Som 18-åring er du jo helt uformet, og har 
lett for å tralte etter andre og gjøre som de. 
Å komme seg bort var veldig bra for meg, og 
på folkehøgskole møtte jeg mange forskjellige 
mennesker som hadde andre erfaringer og 
interesser enn meg!

Svalbard
Etter folkehøgskolen tok Maja en bachelor i 
geologi ved Universitetet i Tromsø. Siste året 
av bacheloren tok hun på Svalbard, hvor hun 
kunne kjøre hund. Men hvorfor Svalbard?
- Svalbard har sinnsykt fersk geologi, og na-
turen er ikke like påvirket som her i Norge. I 
tillegg ligger det isbreer kjempenært! Forklarer 
hun. 
Etter endt bachelor og året på Svalbard, hadde 
Maja et friår hvor hun halve året jobbet som 
avløser på en gård i Kautokeino, og resten av 
året var hun i Alaska og trente hunder. 

Små forhold
For øyeblikket jobber hun med å ta en master-
grad i natur og ressursforvaltning.
- Jeg er veldig interessert i naturfag, og hvor-

Etter videregående dro Victoria til 
Bodø, og studerte havbruksdrift og le-
delse ved Nord universitet. Allerede før 
hun var ferdig med utdannelsen hadde 
hun fast jobb på plass. Bacheloren 
kommer godt med i jobben hun har i 
dag, innenfor eksport og logistikk.

Små forhold
- Det er en veldig bred stilling egentlig. 
Jeg gjør mye forskjellig, alt fra ansvar 
for slakting til transport og produsering 
av produkter! Det er veldig variert ar-
beid og det trives jeg kjempegodt med!
I en helt ny leilighet bor Victoria på 
Kvarøy i Lurøy kommune, og det er 
mildt sagt små forhold på øya. 
- Du må være innstilt på at de du job-
ber med, er de samme du henger med 
på fritiden. Men jeg liker å ha det sånn, 
og har det kjempefint her!

Fornøyd med valget
- Faglig sett stortrivdes jeg på skolen på 
Ørnes, jeg hadde fantastisk gode lærere 
i alle fagene mine. Jeg er veldig fornøyd 

Trives i det små
- Jeg bor på en kjempe-
liten plass, med rundt 
70 innbyggere! Det var 
spenstig å flytte hit, men 
jeg trives kjempegodt! 
Victoria Bloch (25) jobber 
hos Kvarøy fiskeoppdrett.

Victoria Bloch flyttet til Kvarøy 
etter endt utdannelse i Bodø. Det 
er små forhold, men det passer 
Victoria midt i blinken!

med å ha valgt studiespesiali-
serende – jeg kan godt tenke 
meg å videreutdanne meg, 
og da er det perfekt å ha den 
generelle studiekompetansen 
på plass!
Victoria er datter av Svein 
Bloch og Heidi Norum. Hun 
har en lillebor – Johan. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs. Foto: 
Privat

Et spennende friluftsliv
Ikke helt sikker på hva hun 
ville bli - etter videregå-
ende på Ørnes reiste Maja 
Bernhoff (25) til Alta for å gå 
folkehøgskole og drive med 
hundekjøring. 

Maja trives i små og kalde forhold, og helst på en 
slede bak en flokk hunder! Foto: privat

dan jorden har blitt til! 
Fra videregående har Maja gode minner.
- Jeg husker turen vår til Svartisen og russetia 
veldig godt. Vi hadde et bra klassemiljø, og 
utrolig flinke lærere som gjorde fagene spen-
nende og gøy! Det var nok en fordel å gå på en 
liten skole, det var utrolig lett å få nær kontakt. 
Det var nok derfor jeg dro til Svalbard, jeg 
trives i små forhold, ler hun. 
Maja Bernhoff er født og oppvokst i Glom-
fjord, og er datter av Anne Mari Bernhoff og 
Odd Raymond Johansen. For tiden bor hun i 
Nordeisa med kjæreste Arnt Magnus Gamstad. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs. 

Tilbake til Meløy
- Jeg flyttet til Trond-
heim og tok en bachel-
or som maskiningeniør 
der. Jeg har alltid likt 
matte, kjemi og fysikk 
så det var det som 
virket naturlig der og 
da! forteller Johannes 
Pedersen (28).

Johannes trives med teknisk arbeid, og har 
funnet sin plass hos INVIS i Glomfjord som 
prosjektingeniør. Foto: Edmund Ulsnæs.

Vil forandre samfunnet
- For tiden befinner jeg meg i 
Brüssel! Det er spennende å 
gjøre andre ting, og se andre 
horisonter! Geir Seljeseth (54) 
gikk ut av videregående i 1985, 
og i årene etter har han opp-
levd litt av hvert.

For tiden jobber Geir i Brüssel. – Det er spennende 
å oppleve andre ting!

Gode minner og gode venner sitter han igjen med 
etter de tre årene hos Meløy videregående skole.
- Det var en viktig tid, for å finne ut hvem 
man skulle være. Ingen har en ukomplisert 
ungdomstid, så sånn sett kunne det jo være 
utfordrende til tider. Men det var en fin skole, 
men mange flinke engasjerte lærere!
Tidligere i år hadde Geir besøk i Brussel av to 
elever fra MVGS – Nathalie og Maria. 
- Det er stas å ta imot to flinke elever fra Meløy 
hit, og samfunnsfagstipendet som skolen deler 
ut til elevene slik at de kan reise er veldig unikt!
Geir Seljeseth er sønn av Siss og Sigvald Selje-
seth, og har to søsken – Bjørn og Trine. Han 
er gift med Julia og sammen har de to barn – 
Aleksandra og Kristian. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs. Foto: privat

God kommunikasjon
I tre år har han vært ansatt ved bedrif-
ten, og han trives godt.
- Jeg liker arbeidsoppgavene, og folkene 
jeg jobber sammen med. Og så trives 
jeg godt i Meløy, det er gode friluftsmu-
ligheter her. 
Tiden på videregående husker Johannes 
som fin, og forteller om et lite men nært 
miljø, og god kommunikasjon mellom 
elever og lærere. 
Johannes er sønn av Gerd Anne Jørgen-
sen og Jon Roger Pedersen. Han har to 
brødre – Simon og Jørgen. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs

Nå for tiden ser vi henne på NRK-skjermen, 
alltid blid og på klingende Meløy-dialekt. 
Men, selv om hun jobber i Bodø og bor i 
Oslo, så er hun jo egentlig fra Ørnes! Syn-
nøve Sundby Fallmyr (28) har vært et kjent 
fjes for mange i mange år, både på grunn av 
lidenskapen for dans og for flere innhopp 
som skribent i Kulingen, den gangen avisa 
het Framtia. Men til saken: tidligere dette 
skoleåret var Synnøve tilbake der hun tok sin 

Ørnes i Meløy tilbyr studie-
retningen som er en utmer-
ket start på en rekke høyere 
utdanninger til etterspurte 
yrker. Hvor gikk veien videre? 
rapporterer Ny Næring. Og 
møter en reporter.

På gamle trakter: - Jeg har vingla fælt, og vært 
frustrert underveis, men kanskje var ikke det 
så dumt, likevel? sa Synnøve S. Fallmyr. I vin-
ter besøkte hun sin tidligere skole for å dele 
utdanningserfaring med kommende studenter.

videregående utdanning, nemlig ved Meløy 
videregående skole på Ørnes. Hun var special 
guest, som en del av karriereveiledningen av 
elevene.
- Jeg har vingla sinnsykt! sa hun ærlig.
- Men kanskje er det greit? Kanskje du ikke 
må tenke yrkesvalg og yrkesvei som et klatre-
stativ som skal gå rett opp – det er kanskje 
lov å gå litt sideveis, som meg? 

Ingenting for alltid
Slike åpne forelesninger er et hyppig tilbud 
for elevene ved skolens avdeling for studi-
espesialisering. Å trekke inn tidligere elever, 
få høre hvilken vei de har gått og nytten de 
har hatt av denne studieretningen – dette 
fungerer og fanger elevenes interesse. Dette 
klarte også Synnøve helt fint.
- Jeg har vært veldig opptatt av å utdanne 
meg slik at når folk spør, så kan jeg si hva jeg 
ER, når folk spør. Men etter hvert har jeg 
egentlig skjønt at man trenger ikke si at man 
er noe, men hva man gjør. Og ingen valg 

trenger uansett å være for alltid! 
Og så fortalte hun. Om utplasseringsåret i 
Italia, om folkehøgskolen, om utviklingsstu-
dier, utveksling til Spania, reiser til Mexico, 
kommunikasjonsstudier, journalistjobb i 
Framtia, språklærer på nett, servitørjobb i 
Oslo, puh. Den dama har rukket mye!
- Men underveis har det vært mye: ‘krise – 
hva er det jeg egentlig skal gjøre, hva skal jeg 
BLI?’

Bra med en pause først?
Så har jo sympatiske Synnøve klart seg helt 
utmerket, vil de fleste være enig om. I Talent 
Media, en gratis karriereavis for unge voksne 
på nett, var hun redaktør og ene-produsent 
fram til hun i vinter tiltrådte som journalist 
hos NRK Nordland i Bodø.
- Jeg tror det er lurt av deg å bruke studieti-
den til kjenne deg selv, tenke gjennom hva 
du er god på, hva du egentlig vil. For det 
er så sinnsykt med valg der ute, sa hun og 
viste lista over topp 5 yrkesgrupper det er 
stor etterspørsel etter de neste årene. Helse, 
teknologi – spesielt ingeniører, IKT-utviklere, 
håndverkere og kommunikasjon/PR.
- Og husk at det er mange jobber som du kan 
få når du er ferdig utdannet, som ikke finnes 
ennå! minnet hun om, og avsluttet med et 
råd:
- Et fri-år etter videregående skole for å puste 
ut og tenke seg om, dét tror jeg kan være lurt 
for mange.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Kanskje du ikke må tenke yrkesvalg og yrkesvei 
som et klatrestativ som skal gå rett opp – det er 
kanskje lov å gå litt sideveis, som meg?

SYNNØVE S. FALLMYR"
Kom tilbake, med råd
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- Vi har fulgt de retningslinjer og råd 
Folkehelseinstituttet hatt gitt, og fra 
18. mars stengte vi kantina i industri-
parken, forteller daglig leder Mary-
Ann Selfors.
- Før dette ommøblerte vi i kan-
tina for å gi bedre avstand mellom 
kundene, og hadde ingen buffet, bare 
servering over disken, og med oftere 
og grundig rengjøring.
- Generelt har bedriften fått færre 
oppdrag, alle kurs i perioden er avlyst, 
og i april var 6 ansatte permittert. 

Hjemmekontor benyttes der det er 
mulig å gjennomføre, og møter på 
telefon eller Teams. Ansatte har tatt ut 
avspasering som var til gode.
- Fredager de siste ukene har YARA 
bestilt fra oss «noe til kaffen» til sine 
ansatte som er på jobb, og da har vi bakt 
kanelsnurrer og kakestykker. En dag i 
uka har vært brødbakerdag, og der vi 
har levert brød og rundstykker til kun-
der i området, forteller Mary-Ann.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Da restriksjonene kom, var planleg-
gingen av kommende sesong i full 
gang, opplyser daglig leder Anita 
Taraldsen.
- Forberedelsene ble noen dager satt 
til side, og fokus ble på tiltaksplaner 
og restriksjoner for alle kritiske funk-
sjoner - både for å ivareta ansatte, 
hindre spredning og kunne betjene 
kundene.
- Vi og flere i vår bransje har hatt 
økende besøk av kunder som ønsket 
å bruke ufrivillig jobb-fravær til 

hjemme-sysler. Vi har derfor hatt 
svært travle dager og solgt mengder 
med maling, gulv og andre bygge-
varer. Så langt har vi hatt så normal 
drift som mulig, og bemanning og 
åpningstider er opprettholdt.
- Mars ble en god måned, med øk-
ning i forhold til i fjor og bedre enn 
budsjett. I april hadde vi godt besøk 
– etter påske er det vår, og tradisjonen 
tro startet da en ny sesong for oss.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Tjenesteleverandøren Meløy BedriftsService AS har 
sin hovedproduksjon i Glomfjord Industripark. Be-
driften omsatte i 2019 for 12,8 millioner kroner, og 
hadde ved årsskiftet 13 ansatte.

Byggevareleverandøren Solhaug Byggevare AS har 
butikker på Ørnes og Halsa. Bedriften omsatte i 
2019 for om lag 61 millioner kroner, og hadde ved 
årsskiftet 16 ansatte og 8 ekstrahjelper.
.

Mary-Ann SelforsAnita Taraldsen

- Dessuten tar det seg jo rett og slett godt ut, 
renseanlegget – estetisk ser det veldig fint ut! 
smiler Per Frøskeland.
Beredskapssjefen i Glomfjord Industripark er 
også sjef for Yaras omfattende vannverk, som 
forsyner industriparken. Men i tillegg sørger 
Yara for vann til Meløy kommunes helt 
nybygde renseanlegg på Vassaksla, det som nå 
straks skal levere utmerket vann til samtlige 
privathusholdninger.
- Investeringen er på 30 millioner kroner, 
der tre mindre vannbehandlingsanlegg er 
erstattet av et nytt og større, bekrefter Rune 
Severinsen, som er avdelingsleder drift i 
Meløy kommune.

Pent. Påkostet. 
Godkjent.
Så er driften straks i gang, og 
Glomfjord har rett og slett det 
reneste og beste drikkevannet 
i Meløy!

Et vannmagasin med rense-
anlegg kan se pent ut – det 
ser vi på dette bildet. Med 
utstrakt bruk av lokale en-
treprenører har Meløy kom-
mune fått bygget for over 
30 millioner kroner i bedre 
vannkvalitet i Glomfjord.

Per FrøskelandRune Severinsen

Og ja, siden det straks tas i bruk, har nok 
Glomfjords befolkning nå det reneste og 
beste drikkevannet i Meløy-regionen!

PER FRØSKELAND

Over 30 mill.
Vannverkene i Meløy har såkalt UV-anlegg, 
og de fleste med nødstrømsaggregat ved 
strømbrudd. Likevel gjør det mange av dem 
til ‘ikke godkjent’ etter dagens krav. Slik har 
også situasjonen vært i Glomfjord, men altså 
ikke fra i sommer.
- Dette betyr moderne renseanlegg og ma-
gasinering av inntil 72 timer med forbruk. 
Og siden det straks tas i bruk, har vi nok her 
det reneste og beste drikkevannet i Meløy-
regionen! fastslår Per, som selv er bosatt i 
Glomfjord.
Historisk sett har Yara sitt vannverk også 
alltid sørget for ‘kommunalt’ vann, altså til 
husstandene. Vannet samles fra isbre, regn og 
bekkevann til det regulerte Øvre Glomvann, 
som så fyller opp Hydrodammen på 280 
meters høyde over havet. Herfra forsynes 
både industriparken og lokalsamfunnet ellers. 
Meløy kommunes 30-millionersforbedring 
gjøres rett etter at Yara selv har investert nær 
100 millioner kroner i ny rørgate og nye 
ventilhus. Rørgata går gjennom alpinbakken 
og har også hjulpet Glomfjord Alpinsenter 

med forbedringer. I samme område ligger det 
nye renseanlegget.   

Imponerende lokalt
- Først er det Hansen Maskin og Transport 
som har gjort grunnarbeidet til selve vannver-
ket, begynner Rune oppramsingen.
Vi har bedt ham fortelle hvem som har gjort 
jobben. Vi vet nemlig at hovedentreprenør 
Inrigo i Trondheim har vært meget dyktig på 
å engasjere Meløy-lokale entreprenører. 
- Så la Meløy Energi strøm opp til anlegget, 
og Meløy Elektro fikk oppdraget med instal-
lasjonene i bygget. Halsa Bygg satte opp selve 
bygget, også innvendig, mens Ørnes Blikk 
installerte ventilasjonsanlegget. Reipå Knuseri 
bygde vei, og la dessuten vannledning fra 
Yaras rørgate, forteller han.
- Kommunale vannverk – hva blir neste 
prosjekt?
- Det er Spildra vannverk, det største i kom-
munen. Dette blir et omfattende prosjekt, 
der vi utreder å slå sammen med Reipå, ved 
hjelp av sjøkabel. Både Glomfjord og dette 
skal gjennomføres i fireårsperioden vi nå er 
inne i, forteller Rune.

Fra 3 til 1
Tilbake i Glomfjord er altså de små vann-
behandlingsanleggene over Bjerkelia, ved 
Glomfjord skole og ved Rema 1000-butikken 
faset ut. Det nye magasinet med moderne 
renseanlegg forsyner alle, og tilfredsstiller alle 
2020-krav. Anlegget er i praksis to vanntårn 
på om lag 9 meters høyde der hvert basseng 
rommer 1.100 kubikkmeter og diameter er 
15 meter. Mellom tårnene: et lite bygg med 
renseanlegget.
- Og, nå kommer den kommunale vann-
tilførselen gjennom nye plastrør, rett ut av 
Hydrodammen. Med stålrør risikerte man 
forurensing fra rørene, så kvaliteten er i dag 
høyere enn noen gang, på det vannet man 
henter, fastslår Per Frøskeland.

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

Visste du at...

Neste utgave 1. juli

Ny utgave, nytt stilig bilde! Denne gangen presenterer vi et flyfoto av Storglomvassdammen. Bygget i perioden 1993-98 i forbindelse med Storglomfjord-utbyggingen, har dammen et volum på 5,3 millioner kubikk-
meter stein og grus. Den er dessuten ca. 820 meter lang og intet mindre enn 125 meter høy. Dammen demmer Storglomvatnet som i areal ville vært Norges 52. største innsjø, men også landets nest største vannma-
gasin. Og: meeeget imponerende å se på – spesielt fra lufta! Tekst: Malin B. Ulsnæs. Foto: Magne Myrvold.

…tidligere elever ved Meløy videregående 
skole i Glomfjord finnes ‘overalt’? Avgang-
selever fra yrkesfagavdelingen går i lære i 
en lang rekke lokale bedrifter, og med fast 
jobb etterpå hjelper de bedriftene kraftig 
med rekruttering og foryngelse. Plast- og 
plastsveis-eksperten Polarplast AS har 
nå ansatt Emil Isaksen som sin 5. lærling, 
og 3 av de andre kommer også fra Meløy 
videregående skole i Glomfjord! På dette 
bildet ser vi lærling Jørgen Rafaelsen hos 
Bilfinger, sammen med Virgil Anbakk.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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