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Ny Næring er Meløy-regionens eget reklameblad 
for nærings- og arbeidsliv, og produseres og gis ut 
av Mediehuset Meløy. Innholdet lages i sin helhet 
på oppdrag fra næringslivet i Meløy og Gildeskål – 
du ser dagens samarbeidsbedrifter presentert på side 
8-9. Formålet til Ny Næring er å formidle satsinger 
og suksesshistorier i noen av regionens aller mest 
solide bedrifter. 

Ny Næring distribueres som månedsbilag i Framtia 
følgende onsdager i 2017: 1. februar, 8. mars, 5. 
april, 24. mai, 21. juni, 13. september, 11. oktober, 
15. november og 20. desember. Du fi nner også artik-
kelstoff et fritt tilgjengelig på www.framtia.no

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

50 år
John-Petter Halsos, Halsa Bygg, 24. november 

45 år
Kyrre Eliassen, Meløy Energi, 13. november
Dagfi nn Hagen, Terje Halsan AS, 30. november

30 år
Georg Hermannsen, Cargill Halsan, 11. november
Andreas Hagland, Marine Harvest, 19. november

25 år
Simen Wolden, Cargilll Halsa, 21. november

20 år
Richard Strand, Marine Harvest, 4. desember

OBS! Runddag-lista gjelder ansatte i Ny Nærings 
faste samarbeidsbedrifter – se oversikten side 8-9.  
Redaksjonen tar forbehold om at vi har fått inn 
korrekte opplysninger fra bedriftene.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Flere hos Ny Nærings samar-
beidsbedrifter har runddag i 
perioden fra 8. november til 6. 
desember – vi gratulerer!

John-Petter Halsos

VI GRATULERER!

Andreas HaglandDagfi nn Hagen 
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Ailin Roksøy (55) er klinkende klar på hva 
som har gjort at hun nå har vært hele 30 år i 
Meløy Energi: 
- Et fantastisk godt arbeidsmiljø og trive-
lige folk!
Også Reinert Aarseth (60) kan i år jubilere, 
om enn litt mer forsiktig, med «bare» 20 
års fartstid i den sterke meløybedriften.

LANG MELLOMLANDING
Meløy Energi er bedriften der folk kommer 
for å bli. Staben teller 27 ansatte, og hele 
10 av dem slår faktisk Reinert med hans 20 
tjenesteår. Avtroppende toppsjef Karsten 
I Hansen er suveren ener med 38 år, men 
seks andre har også over 30, for eksempel 
Hugo Hansen med 33 og Gunnar Langfjord 
med 32 år. Nå er altså Ailin Roksøy også 
blitt ’30-åring’. Hun kom fra Vesterålen til 
Ørnes i 1984, sammen med ektemann Jan 
Tore og sønnen Thomas på to år. 
- Planen var egentlig bare å bli her i ett par 
års tid, til Jan Tore hadde fått driftslederpa-
pirene, og så skulle vi fl ytte videre sørover, 
sier hun. 
Men sånn ble det ikke. Tre år senere var 
de blitt en familie på fi re, med eget hus i 
Mosvolddalen på Ørnes, og Ailin begynte 
å jobbe som renholder i Meløy Energi hvor 
ektemannen også jobbet.

RENHOLD OG KANTINEDRIFT
- Da jeg begynte, jobbet jeg fi re timer hver 
ettermiddag og var alene på jobb. Heldigvis 
ble renholdet fl yttet til dagtid, og jeg ble 
endelig en del av det gode arbeidsmiljøet i 
bedriften, sier Ailin. 
Etter hvert ble arbeidsoppgavene hennes 
utvidet til også å drive kantina i bygget.
- Det er jeg utrolig glad for. Å bare vaske 
er slitsomt for muskler og ledd, så det å 

ENERGISKE 
JUBILANTER
- Jeg skulle ikke være så 
lang tid her, hverken i Mel-
øy eller i Meløy Energi. Men 
så trivdes vi så godt, da, vet 
du…

gjøre noe annet i tillegg gjør dagen både 
triveligere og lettere. 
- I kantina er jeg litt min egen sjef, og kan 
regulere arbeidet selv, så lenge jobben blir 
gjort, sier hun.

MARKED OG IT
Reinert kom til Meløy fra Trøndelag, for å 
automatisere telefonsentralene i området. 
Men også han ble lengre enn planlagt.
- Ja, jeg traff  jo ei jente her som holdt meg 
tilbake, fl irer han. 
Da Telenor begynte å omorganisere driften, 
tok han kurs i IT og ledelse, og jobbet 
en liten periode som lærer før han i 1997 
begynte i Meløy Energi.
- Jeg fi kk jobb som markedskonsulent 
og IT-ansvarlig. Etter hvert fant jeg ut at 
jeg trivdes godt med å jobbe med ledelse 
og tett på beslutningene. Det har vært en 
interessant utvikling i bransjen, som har 
gitt med 20 fl otte år i bedriften, så langt, 
sier Reinert, som nå er fagsjef for fi ber og 
marked.

ENERGISK
Begge de to jubilantene har trening og akti-
vitet som en viktig fritidsinteresse. Reinert 
er leder i Nordland Idrettskrets og aktiv i 
Ørnes idrettslag og i lokalpolitikken. Ailin 
nettopp har tatt årets tur nummer 100 til 
Breifjellet ved Ørnes.
- Jeg elsker å være ute, og går på tur så ofte 
som jeg kan, sier Ailin. 
Hun liker også lengre turer, langt hjem-
mefra.
- Ja, jeg er glad i å reise, sier hun.
- Jeg husker særlig godt en safaritur vi 
hadde til Tanzania for en stund siden. Å 
se alle de fl otte dyrene var helt fantastisk. 
Men også Australia og New Zealand var 
bra… 
Hun blir litt drømmende i blikket før hun 
avslutter:
- Og i februar drar vi på cruise til Sør-
Amerika.

Tekst og foto: Rune Meosli

  Meløy Energi er be-
driften der folk kom-
mer for å bli. Nå har 
Ailin Roksøy (55) og 
Reinert Aarseth (60) 
passert henholdsvis 
30 og 20 års tjenes-
tetid, og stortrives 
fortsatt.

Hun har bakgrunn fra arbeidsplasser som 
jobber med mineraler som kull, nefelin-
syenitt og glass. Og nå står silisium i 
Glomfjord for tur. Katharina er ekte 
Svalbard-jente, og har jobbet fl ere runder 
i gruverelatert industri, både der og på 
fastlandet. 

HR-ANSVARLIG FRA GRUVEMILJØET
- Dette er en fl ott bedrift å 
jobbe i, og jeg trives kjem-
pegodt! sier Katharina 
N. Lund. Hun er nytilsatt 
HR-ansvarlig i Norwegian 
Crystals. 

Katharina Lund er ny HR-ansvarlig i Norwegian Crystals.

- Jeg startet min yrkeskarriere i Store Nor-
ske Spitsbergen Kulkompani på Svalbard, 
hvor jeg møtte mannen min, Cato. Etter 
noen år fl yttet vi til hans hjemplass Sulit-
jelma, hvor han fi kk en lederstilling i Salten 
Kraftsamband, sier hun.

KREATIV
I Sulitjelma bodde ekteparet i 12 år. I til-
legg til å være småbarnsmor til sønnene 
Vegard og Erik, var Katharina med på å 
starte et glasskunstverksted sammen med 
en venninne. For denne etableringen fi kk 
de faktisk Nordland Fylkeskommunes 
nykomlingspris i 2007.

- Jeg har nok en kreativ spire i meg, som 
jeg fi kk realisert da. Min venninne og kol-
lega driver fortsatt glasskunstverkstedet, 
i kombinasjon med en liten kafé i Sulis, 
forteller Katharina.

TILBAKE TIL SVALBARD
Men i 2009 dro hun og Cato tilbake til 
Svalbard, der hun begynte å jobbe med lager, 
logistikk og administrasjon i gruvekompaniet 
der. Senere ble det mer lager og logistikk i 
gruveselskapet Sibelco i Alta, før de i år be-
stemte seg for å dra til Meløy og Glomfjord, 
og ny jobb for dem begge i Norwegian Crys-
tals. Cato er fabrikksjef. Her har Katharina nå 

overtatt ledelsen av personalkontoret, HR, 
med ansvar for lønn, ansettelser, rekrutte-
ring og oppfølging av Meløys nest største 
stab av arbeidstakere.
- Det har vært veldig mye nytt å sette 
seg inn i, og jeg har hatt travle dager 
siden jeg begynte i september. Men 
dette er en fl ott bedrift, og jeg trives 
veldig godt her. 
- Det er inspirerende å jobbe sammen 
med så mange fl inke og hyggelige folk, 
og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier 
Katharina. 

Tekst og foto: Rune Meosli
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I 10 år har Torry Korneliussen (37) 
jobbet som mekaniker og sjåfør hos 
Terje Halsan AS, men nå er det slutt. 
For omtrent en måned siden takket 
han ja til å bli den første maskinme-
kanikeren i Bodø Betongarbeid og 
Transport. Og med dét er han også 
blitt ukependler.
- Nå har jeg hatt det trygt og godt 
hos Halsan i 10 år, og det har vært en 
lærerik og hektisk tid. Likevel syntes 
jeg tiden var inne for å prøve meg på 
noe annet. Det er mye nytt, og mye 
som må gå seg til i den nye bedriften. 
De har ikke hatt egen mekaniker før, 
så det er en del saker jeg må finne ut 
av selv. Men det er i ferd med å gå seg 
godt til her.
Torry skal bo i anleggsbrakke fra 
mandag til torsdag, og reise hjem til 
hjemstedet Ørnes i helgene.
- I helgene skal jeg fortsette å skjøtte 
mitt eget lille firma hvor jeg driver 

med tuning og feilsøking på kjøre-
tøyer. Jeg har også en minigraver som 
jeg leier ut, med eller uten mannskap, 
så jeg har mer enn nok å holde på 
med, ler han.
Tekst: Rune Meosli. 
Foto: Edmund Ulsnæs

NY VEI FOR TORRY
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Den gamle krana på losseområdet er 
snart 40 år gammel, og moden for 
utskifting. Ny kran er bestilt fra Italia, og 
innen den kommer på plass må losse-
området for råstoff forsterkes, for å tåle 
vekten av en nesten dobbelt så stor kran.
- Hele kaia langs den ytre kranskinnen 
må forsterkes, sier prosjektleder Jon 
Roger Pedersen. 

HAR GOD TID
Han forklarer at hele jobben er todelt. 
Første trinn er selve forsterkningsjob-

- Moldjord Bygg og Anlegg har gjort gode 
jobber for oss tidligere, og det gir ekstra 
trygghet at vi kjenner dem, og de kjenner 
oss, sier prosjektleder Jon Roger Pedersen.

SPESIELL JOBB
Kåre Eggesvik i Moldjord Bygg og Anlegg 
opplyser at totalentreprisen på forster-
kningsarbeidet er på rundt 5,5 millioner, 
og at rundt tre personer fra Moldjord vil 
ha jobben sin under kaia i vinter. I til-
legg kommer underleverandører som skal 
utføre kjerneboring og sette ned pæler, fra 
oversiden.
- Det blir en ganske spesiell jobb for oss. 
Undersiden av kaia er lukket og skjermet 
fra vær, vind og lys. Vi må derfor lyssette 

Han er skipsagent for Yara-kaia i Glomfjord, 
og er forberedt på utfordringene under byg-
geperioden.
- Vår oppgave vil først og fremst være å in-
formere skipene om at ting vil kunne ta lengre 
tid og at de kanskje må losse i flere omganger, 
med flytting av båten ved kai. Under forrige 
byggeprosess var det satt enda større begrens-
ninger, så dette er jeg siker på at skal gå greit, 
uten at det går ut over kapasiteten, sier han.
- Vi formidler anløp av vel 300 skip i året, og 
i tillegg vil jeg tro at de har rundt 80 anløp 
som skjer uten agent. I Nord-Norge er det bare 
Narvik som har større trafikk enn det Glom-
fjord har, sier Kjetil. 
Glomfjord Havn er dermed Nord-Norges nest 
travleste godshavn, enten man måler i antall 
anløp eller antall kolli med last.

Tekst: Rune Meosli

YARAKAIA 
FORSTERKES
For fire år siden stod den 
nye Yara-kaia ferdig reno-
vert. Når nytt losseanlegg 
nå skal på plass, må store 
deler av kaia forsterkes for 
nye 7,7 millioner. 

Den nye krana vil ha større rekkevidde, noe som gjør at 
lossingen blir mer effektiv. Det betyr også at vi kan ta imot 
større båter til anlegget, enn vi gjør i dag. 

RUNE HANSEN

ben, som er beregnet å bli ferdig til april 
neste år. Senere kommer trinn to, som 
innebærer bygging og montering av nytt 
losseanlegg og sanering av det gamle. 
Hele prosjektet skal ferdigstilles til revi-
sjonsstansen i 2019.
- Vi har relativt god tid på oss, men det 
har flere fordeler. Det er 19 måneders 
leveringstid på det nye anlegget, og 
dessuten får vi fordelt investeringen over 
flere årsbudsjetter, sier Jon Roger.

STØRRE, STØRRE OG BILLIGERE
Dagens kran som skal byttes ut er på 180 
tonn, og den skal erstattes med en koloss på 
hele 300 tonn.
- Den nye krana vil ha større rekkevidde, 
noe som gjør at lossingen blir mer effektiv. 
Det betyr også at vi kan ta imot større båter 
til anlegget, enn vi gjør i dag, sier Rune 
Hansen, som har ansvar for logistikk og 
kaiplanlegging i Yara.
- Hvis vi kan få større båter inn hit, kan det 
være med på å få redusert fraktkostnadene 
på råstoffet, sier han. 

KREVENDE
Rune får noen ekstra utfordringer under an-
leggsperioden. Da skal nemlig halvparten av 
det 100 meter lange losseområdet stenges av, 
uten at aktiviteten skal reduseres.
- Under prosjektperioden må vi belage oss 
på noen ekstra utfordringer, ja. Siden enkelte 

av lasteskipene er lengre enn det operative 
kaiområdet, må vi kanskje forhale båtene 
under lossing, og i noen tilfeller også snu 
båten.
Dette er et arbeid som krever god koordi-
nering mellom skip, drift og anleggsarbeid. 
Derfor skal det holdes ukentlige samar-
beidsmøter mellom prosjektledelse, drift og 
logistikk under hele prosjektperioden.

Tekst og foto: Rune Meosli

Jon Roger Pedersen og Rune Hansen må forsterke den nyrenoverte Yara-kaia, før den 
gamle krana kan skiftes.

MOLDJORD-JOBB
Når Yara nå skal i gang med 
et nytt stort prosjekt på 
kaia i Glomfjord, velger de 
det kjente og nære. 

Kåre Eggesvik i Moldjord Bygg og Anlegg 
skal straks i gang med å forsterke Yara-kaia. 
Foto: Edmund Ulsnæs

undersiden, og lage hengestillaser. I tillegg 
til støping, skal vi lage en hundre meter lang 
gangbane i stål på undersiden, for vedlikehold 
og inspeksjon, forteller Kåre.

UTFORDRINGER
Jon Roger forteller at alle pæler under kaia 
skal bores fast i berg, og for å komme ned dit 
må de gjennom store mengder løsmasser.
- Ingen vet helt hva disse løsmassene innehol-
der, så det kan oppstå komplikasjoner dersom 
man støter på gamle stålkonstruksjoner under 
boringen, sier han. 
- Og når hele forsterkningsprosjektet står fer-
dig i april, vil hele kaia se ut akkurat som før, 
smiler Jon Roger.
Men da begynner altså arbeidet med utskifting 
av losseanlegget.

Tekst: Rune Meosli

NEST TRAVLEST
- Det blir litt mer arbeid, men 
det kommer til å gå greit, sier 
Kjetil Kristensen i Wilhelmsen 
Ships Service i Glomfjord. 

Kjetil Kristensen i Wilhelmsen Ships 
Service i Glomfjord er forberedt 
på noen endringer. Foto: Edmund 
Ulsnæs
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- Prosjektlederen hos hovedentre-
prenør Gunvald Johansen Bygg 
sier at det er Bodøs mest kompli-
serte tak, smiler Brian Brun.
Han har akkurat tatt oss med på 
tur gjennom bygget. Altså på 
skjermen, i sitt avanserte 3D-
modelleringsprogram. Hvilket 
bygg? Jo, det monumentale 
rådhuset som nå reises i Bodø 
sentrum. 

DET MÅ PASSE!
- Tenk deg at du står i tomta der, 

INVIS VIKTIG I BODØ

Stadig nye, spennende og krevende oppdrag 
for ingeniørene i INVIS. I høst er det Brian 
Brun som er sentral, når et heeeelt spesielt 
bygg i Bodø reiser seg.....

- Jo, jeg kjenner det litt i magen når elementene skal heises på plass - for det bare MÅ passe, og det så himla mye penger som står på spill! Men erfaringen vår fra mange Yara-
prosjekter i Glomfj ord kommer godt med, sier Brian Brun. Han er en viktig mann i detaljtegningen av bærende konstruksjoner i det nye rådhuset i Bodø. 

Tenk deg at du står i tomta der, og 10 mann 
løper rundt deg - nå er nemlig de 40 meter lange 
stålkonstruksjonene ankommet - de skal heises 
opp og monteres. Og så passer de ikke!

BRIAN BRUN

og 10 mann løper rundt deg - nå 
er nemlig de 40 meter lange stål-
konstruksjonene ankommet - de 
skal heises opp og monteres. Og 
så passer de ikke!
Brian Brun humrer litt, men inn-
rømmer at han kjenner det i litt i 
magen. Han har nemlig en viktig 
rolle nå. På vegne av INVIS skal 
han tegne og tilpasse stålkon-
struksjor i et bygg til over en halv 
milliard kroner. Alt MÅ passe, på 
millimeteren.
- Det begynte med at jeg skulle 

hjelpe til med taket, og endel 
kompliserte detaljer der. Men så 
er jeg dratt med videre i hele stål-
konstruksjonen på bygget, og da 
blir det mange timer med tegning 
og tenking for å få alle detaljene 
på plass, forklarer Brian.

FRAKT: KJEMPEPROBLEM
Det begynte med Finneid Sveis 

på Fauske. Finneid Sveis leverer 
stålkonstruksjonene til ny-råd-
huset. Og Finneid Sveis kjen-
ner INVIS fra mange oppdrag i 
Glomfjord.
- De ringte oss i juni. Om vi 
kunne hjelpe med å tegne endel 
detaljer på hovedsøylene, og på 
taket?
- Alt skulle nemlig lages i verk-

stedet deres på Fauske, og da blir 
frakten en fl askehals for dem . 
For straks noe blir mer enn tre 
meter bredt, er det et kjempepro-
blem å få fraktet gjennom tun-
nelene mellom Fauske og Bodø! 
Og så er det tiden - elementene 
må transporteres og monteres 
raskt, og ikke minst MÅ det 
passe når det kommer fram, nik-
ker INVIS-ingeniøren.

SIMULERER FØRST
Nye Bodø rådhus er blant de 
mest omtalte og påkostede byg-
geprosjektene i Nordland på 
mange år. De lengste konstruk-
sjonene som skal løftes er 30 
meter lange, og så tunge at når de 

først er løftet på plass, så blir 
de der. 
- Som du skjønner stiller dette 
store krav til nøyaktighet, så 
når vi har tegnet og modellert 
ferdig, simulerer vi løftepro-
sessen for å sikre at det passer. 
Det er vi som må bestemme 
når og hvordan løftejobben 
skal gjennomføres.
Lett å forstå at han kjenner det 
litt i magen. Men: INVIS-
ingeniører som Thomas W. 
Moen, Bjørn Tore Hansen, 
Tor-Christan Kristiansen og 
altså Brian Brun, de kan dette. 
Både å ha is i magen, å få det 
til å millimeter-passe, og å 
styre tunge løft.

VIKTIG YARA-ERFARING
- Helt klart at all erfaringen vår 
fra Yara i Glomfjord kommer 
godt med, og oppdrag på off sho-
re-installasjoner, nikker Brian.
Men innrømmer at selv om han 
vet det passer, dobbeltsjekker og 
trippelsjekker og kontrollmåler 
han eget arbeid i ulike datapro-
grammer, før tegningene sendes 
til verkstedene. 
- Alle i staben er støttespillere 
for meg underveis. Det er klart 
vi synes det er veldig artig for 
INVIS å ha en såpass viktig rolle 
i et så stort om kjent prosjekt, 
smiler han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ny Næring skrev i oktober om 
investeringer på nær 25 millioner 
kroner for å redusere støy fra 
gjødselfabrikken i Glomfjord 
sentrum. Om lag 15 av dem bru-
kes til et helt nytt bygg.
- Yara hadde seks alternativer, og 
har valgt det som er mest omfat-
tende å gjennomføre, og som 
skal gi aller best eff ekt – altså 
full innbygging, forklarer Bjørn-
Wiggo Eriksen, INVIS-veteranen 
som er leid inn for å prosjektlede 
arbeidet.

DOBBELT, PLUSS ISOLASJON
Altså: det nye oksygenanleg-
get som ble montert i fjor skal 
øke syreproduksjonen hos Yara 
med om lag 10 prosent. Pro-
blem: det støyer. Og med en ny 
og mer plagsom form for støy. 

NÅ BYGGES STØYEN INNE
Vanligvis setter industrien opp nye bygg for å øke produksjonen. 
Nå bygger Yara for å kutte. Støyen.

I vinter bygger Yara Glomfj ord inn hele oksygenanlegget ved syrefabrikken, for å kvele støyen. 
Bjørn-Wiggo Eriksen er leid inn som prosjektleder.

Lavfrekvent, nærmest vibra-
sjon, og støtvis. Til stor plage for 
naboene. Etter byggingen av en 
midlertidig containervegg på 7,5 
meter på denne tiden i fjor, har 
Yara-ledelsen brukt dette året til 
å fi nansiere og prosjektere den 
varige løsningen.
- Vi bygger med parox-plater, 
og med ekstra, støydempende 
isolasjon på innsiden, dessuten 
støydempende plater i taket. I 
luftinntakene monteres lyddem-
pere, forklarer Bjørn-Wiggo.
- Prosjektet er komplisert og ikke 
helt ufarlig.

IKKE UFARLIG
- Hva betyr det?
- Ja, inne i oksygenanlegget snak-
ker vi om oksygen og nitrogen. 
Blir det for mye oksygen, blir 

det lettantennelig, og for mye 
nitrogen: da faller man bare 
om. Alle som skal jobbe i pro-
sjektet blir derfor utstyrt med 
personlige varslere, og nå har 
vi jobbet ut et godt opplegg 
for å ivareta sikkerheten hele 
veien.
Som prosjektleder for Yara 
skal han lede et såkalt toolbox-
møte hver morgen, og delta 
i byggemøte hver torsdag i 
anleggsperioden til ut mars. 
Leverandører skal jobbe godt 
sammen, adgangskontroll skal 
administreres, og sikkerhet 
ivaretas.
- Og det blir viktig å involvere 
driftsoperatørene i Yara – det 
er de som skal ha anlegget. 
Godt samspill gjør at mye vik-
tig informasjon kommer fram, 
fastslår han.

På Fauske produ-
serer nå Finneid 
sveis stålet som 
skal monteres 
fra månedsskif-
tet. Hullene til 
betongsøylene 
er boret de siste 
ukene.

Tekst: Edmund 
Ulsnæs. Foto: 
Rune Meosli
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MELØY BEDRIFTSSERVICE
Postboks 17
8161 Glomfjord
Telefon: 75 71 99 00
post@mbs-as.no 
www.mbs-as.no 

EWOS
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

NORWEGIAN CRYSTALS
Ørnesveien 3 
8160 Glomfjord
Telefon: 75 72 32 00 
post@crystals.no
www.crystals.no

TERJE HALSAN
Garasjeveien 5
8160 Glomfjord
Telefon: 75 75 25 91
Telefon: 48 27 48 27
post@halsan-as.no

REIPÅ KNUSERI A/S 
Dalen 
8146 Reipå
Telefon: 414 05 549
Telefon: 417 68 198
www.reipaaknuseri.no
fransve@reipaaknuseri.no

HALSA BYGG
Dalheimveien 2
8178 Halsa
Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

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

MELØY ENERGI
Kystveien 4
8150 Ørnes
Telefon: 75 72 01 70
www.meloyenergi.no
fi rmapost@meloyenergi.no

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

SIMONSSON & 
WIDERBERG 
LEAN CONSULTING AS

8145 Storvik
Telefon: 90 61 18 74
info@swlean.com
www.swlean.com

Ny Næring ble etablert i 2004, da 
med navnet IndustriFolk, og har i 
dag 21 faste samarbeidsbedrifter. 
Ny Næring er profi leringsblad for 
næringslivet i Meløy og Gildeskål, 
og alt innhold lages av Mediehuset 
Meløy på oppdrag for bedriftene 
som er presentert i oversikten under.

Våre 
samarbeids-

partnere: NÆRING NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLKNY NY 

MELØY UTVIKLING KF
Besøk: Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Post: Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Tlf. 75719900
http://www.meloy.kommune.no
stine.estensen@mu.meloy.kommune.no

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

SOLHAUG 
BYGGEVARE AS

Halsa
Holandsfjordveien 164
8178 Halsa
Ørnes
Spildra, 8150 Ørnes

Tlf: 75 72 14 40
post@solhaugbyggevare.no
www.monter.no
post@solhaugbyggevare.no

MOLDJORD BYGG 
OG ANLEGG AS
Moldjord
8110 Moldjord
Tlf. 75569440
post@moldjord.no
www.moldjord.no

MOLDJORD BYGG MOLDJORD BYGG 
OG ANLEGG ASOG ANLEGG AS

post@moldjord.no
www.moldjord.no

SUNDSFJORD SMOLT
Sundsfjord
8120 Nygårdsjøen
Tlf. 75 09 19 00
Post: 8764 Lovund
http://www.novasea.no/
avdelinger/sundsfjord-smolt
post@novasea.no

MARINE HARVEST
Marine Harvest Norway AS
8161 Glomfjord
Telefon:   75 75 27 60 
www.marineharvest.com

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

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

MELØY BEDRIFTSSERVICE AS
Meløy BedriftsService ble etablert sommeren 2002, 
med daværende Hydro Agri Glomfjord som viktig 
medspiller. Mange tidligere ansatte hos gjødselprodu-
senten fi kk jobb i den nye virksomheten, som leverte 
ulike tjenester til produksjonsbedriftene i Glomfjord 
Industripark. Kantinedrift, vaktmestertjenester, resep-
sjon, kursvirksomhet, vikarutleie, opplæringskontor, 
håndtering av arbeidsklær og transport av varer, post 
og personell har vært de viktigste tjenesteområdene, 
og bedriften sysselsetter i dag 17 personer. Staben 
drifter også Brestua ved Engenbreen. I fjor kjøpte 
Meløy BedriftsService Schalthuset i industriparken, 
der bedriften har sin base sammen med aktører som 
Meløy Utvikling, Meløy Næringsforum og Nordland 
Fylkeskommune i det som nå kalles Kompetansehu-
set Meløy. De største eierne i Meløy BedriftService 
er Meløy Næringsutvikling, Bodø Industri og Yara 
Norge, og daglig leder er Mary-Ann Selfors. Bedriften 
omsatte i 2016 for 14,4 millioner kroner.
Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Edmund Ulsnæs og 
prikkenoverien

Meløy BedriftsService 
og Mary-Ann Selfors 
(innfelt) har base i 
Schalthuset, som be-
driften også eier.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

ARNØY BRYGGE AS

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

MELØY VIDEREGÅENDE 
SKOLE
Hovedadministrasjonen
Pb 55
8161 Glomfjord
Tlf. 75652500
post.meloy@vgs.nfk.no
www.meloy.vgs.no
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- Denne satsingen kom egentlig helt tilfel-
dig. Vi ansatte en bra person, og hun hadde 
denne kontakten med seg. Og så: til nå har 
vi levert nesten 300 hybler, og i år omsetter 
vi for 4,3 millioner på dette!
John Kristian Karlsen kan smile med god 
grunn – både i intervjuet med Ny Næring 
og i midten på hovedbildet over. Han snak-
ker nemlig om et Arnøybygg-forretnings-
område som er blitt betydelig, men som 
altså oppstod nærmest som en tilfeldighet. 
Og stikkordene her, det er Universitetet i 
Bodø, studenthybler, og et samarbeid med 
Litauen….

RUTA BLE BINDELEDD
Litt bakgrunn: i 2013 flyttet Ruta Juskeni-
ene med to barn fra Litauen til Arnøyene, 
der de sluttet seg til ektemann og pappa 
Rimas Juskenas – her hadde han vært snek-
ker hos Arnøybygg siden -09. I hjemlandet 

MØBLERER FOR STUDENTENE
Arnøybygg leverte seg stor 
på studentboliger. Ved en 
liten tilfeldighet.

Ruta Juskeniene

jobbet Ruta som eksportsjef hos en møbel-
fabrikant, og nå skulle hun bidra til fotfeste 
i Norge, og fra kontorplass hos Karlsen & 
Co.
- Vi så raskt at hun var en bra person, og 
endte med å ansette henne hos oss. Så ble 
vi det det firmaet som de i Litauen trengte 
for å prosjektere og montere oppdrag i 
Norge, forklarer daglig leder John Kristian.
- Ruta ble et helt avgjørende bindeledd, 
mens vi på grunn av det språklige og 
kunnskapene våre om markedet, ble en bra 
samarbeidspartner i Norge.
Ruta Juskeniene er for øvrig samme person 
som er driftsleder for reiselivsanlegget 
Arnøy Brygge, men kan altså fylle flere 
funksjoner i Karlsen-selskapene.

FOR FJERDE GANG
I hvert fall: dette forklarer hovedbildet på 
denne avissiden. For nå har Litauen-fabrik-
ken vært på besøk. I Bodø, er blitt kjent 
med Arnøybygg-laget, og har inspisert 
ferdige studenthybler – de du kan se på 
høyden når du kjører forbi Mørkved på tur 
inn til byen.

- Nå fikk de se hva vi har fått til, og at vi 
er interessant å samarbeide med, også i 
fortsettelsen. I år har vi levert for fjerde 
gang til studentsamskipnaden i Bodø - mø-
bler som er designet i samarbeid med dem 
slik at det skal tilfredsstille behovene som 
studenter har, opplyser John Kristian.
- Og møbler vi leverte i 2013 har de ikke 
registrert feil på. Dét er ganske bra, for 
dette er møbler som kan bli utsatt for gan-
ske røff bruk!

KANSKJE 10 MILL.
Nå skal samarbeidet Litauen-
Arnøyene-Bodø dermed fortsette. 
Lett å se at potensialet er stort, 
men hva er egentlig ambisjonen 
på dette med møblement til nor-
ske studenthybler?
- Nå har vi levert anbud på pro-
sjekter både på Mo og i Steinkjer. 
Potensialet? Vanskelig å si – hvis 
vi setter egne folk på å jobbe med 
bare dette, så vil det jo vokse, 
men…kanskje kan vi nok øke opp 
til 10 millioner kroner i året på 

dette forretningsområdet, mener han.
- Fabrikken i Litauen produserer også 
kjøkken, men vi er ikke helt rigget for å 
satse på dét i dag, bortsett fra hvis vi skulle 
bygge mange leiligheter, sier John Kristian.
Arnøybygg AS omsetter for om lag 32 mil-
lioner kroner i år, og har som mål å passere 
40 neste år. Selskapet har 26 heltidsansatte 
og har hovedbase på Nordarnøy og salgs-
kontor i Bodø.

Tekst: Edmund Ulsnæs
 

I nært samarbeid med møbelprodusent 
Vildika VAB i Litauen har Arnøybygg levert 
møblement til nær 300 studenthybler i Bodø. 
På sensommeren kom samarbeidspartneren 
fra øst på besøk til Bodø. Fra venstre på bildet 
ser vi (f.v.) Arnøybyggs formann Vaclovas 
Krepsta, Andrius Janulevicius (xxxxxx), deret-
ter Morten Vaageng og John Kristian Karlsen 
(Arnøybygg),  Aurimas Jankunas (xxxxx), 
før Geir Abel Jensen fra Studentsamskipna-
den og Ruta Juskeniene, Anøybygg. På det 
innfelte bildet inspiserer Ruta studenthy-
bler sammen med møbel-leverandøren fra 
Litauen. Begge bildene: Åge Larsen.

John Kristian Karlsen

Jørgen (22) bor på Ørnes, og har 
tidligere vært lærling i platearbei-
derfaget hos Bilfinger. Etter læ-
retiden har han jobbet i bedriften 
på kontrakt i nærmere to år, og er 
følgelig godt kjent med arbeidet 
han nå er fast ansatt for å gjøre. 
Han jobber nå som platearbeider i 
bedriftens avdeling for Mekanisk 
og plate/rør/sveis.
Håvard og Kim-Arve har begge 
fått fast jobb som hjelpearbeidere 
i Bilfingers avdeling for bygg og 
anlegg. Håvard (25), kommer fra 
Ørnes, og har bakgrunn fra jobb 
i både Meløy Energi og Yara, før 
han dro ut for å studere økonomi.
- Jeg manglet den motivasjonen 

TRE NYE HOS BILFINGER

Håvard Hamnevoll, Jørgen Nygård Hansen og Kim-Arve Fjærem har alle fått fast jobb i Bilfinger.

Fra første november er den faste staben hos 
Bilfinger utvidet med tre personer. Det er 
Håvard Hamnevoll, Jørgen Nygård Hansen og 
Kim-Arve Fjærem som nå har fått fast jobb i 
bedriften.

som skulle til for å gå videre med 
studiene, og er veldig fornøyd 
med å ha fått fast jobb her hos 
Bilfinger, sier han.
Kim (26) har erfaring fra jobb 
som prosessoperatør hos Norwe-
gian Crystals, og har også satset 
aktivt som skikjører. Han har 
jobbet i Bilfinger snart to år på 
kontrakt, og kan nå glede seg over 
å ha fast ansettelse som hjelpear-
beider i bedriften.
- Jeg trives bra med arbeidet, så 
jeg vil nok vurdere om jeg skal 
gå for fagbrevet etter hvert, sier 
Kim-Arve.

Tekst og foto: Rune Meosli
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SPENNENDE START
Høsten er en spen-
nende tid for for 
svært mange unge og 
lovende. Et nytt og 
stort kull med lær-
linger utfører nemlig 
sine første timeverk 
på vei mot å bli fagar-
beidere.

Over 40 nye yrkeskarrierer ble 
innledet denne tidlighøsten, i regi 
av Opplæringskontoret i Meløy 
BedriftsService. Ja, for så mange 
er formidlet til nå i år, til de i alt 
28 aktive medlemsbedriftene. 
Tradisjonen tro viser Ny Næring 
dem fram på denne måten, og 
første del av presentasjonen fikk 
du i forrige utgave, 13. oktober. 
Denne gangen begynner vi med 
de såkalte vekslingselevene i 
helsesarbeidsfaget og barne- og 
ungdomsarbeiderfaget. Vekslin-

I Ny Næring i oktober presenterte vi 16 av årets nye lærlinger formidlet av Opplæringskontoret i Meløy BedriftsService. Og her presenterer vi en ny gruppe.

Marte Sæterskar, 
Meløy kommune

Brian Selstad, 
produksjonsteknikk, Yara

Christian Klaussen, barne- og ung-
domsarbeider, Meløy kommune

Daniel Brandt, 
kjemiprosessfaget, Yara

Filip Østmo, industrirørlegger, 
Bilfinger

Jonas Brun, elektriker, 
Bravida Meløy

Jostein Mikkelborg, 
elektrikerfaget, Meløy Elektro

Magnus Meløysund, elektriker, 
Bilfinger

Ludvik Andersen, kjemiprosess-
faget, Yara

Tom Markus Selfors, IKT driftstek-
niker, Aspector ThinCom

Lene W. Andersen, helsefagar-
beider, Meløy kommune

Kristian Brattøy, kjemiprosessfa-
get, Yara 

Amalie Hansen, 
Meløy Kommune

Cathrine Andersen, 
Meløy vgs

Tiril Sivertsen, 
Meløy vgs

  Vekslingselev helsefagsarbeid:

Ranja Hillestad, 
Meløy Kommune

Iselin Helmersen,
 Meløy Kommune

Merhawi Tesfamariam, 
Meløy Kommune

gen innebærer et treårig løp og 
enda mer praksisorientert løpt, 
der lærlingen veksler mellom å 
være i bedriften og å få teoretisk 
opplæring på skolen. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

  Vekslingselev barne- og ungdomsarbeiderfaget:
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- Det er en litt artig historie, smiler hun.
- Jeg var 13 år og var med på innebandy på 
Inndyr. Så var det en kar der som så at jeg 
ikke lot meg skubbe rundt av guttene, jeg 
gav godt igjen. Han likte visst at det var tak 
i meg, og spurte om jeg ville prøve meg i 
en havbruksbedrift, sier Liza-Mari.
Bare 13 år, altså. Siden da har det meste 
skjedd, og i dag er jentungen blitt 25 år og 
er sjef for nær 20 på et smoltanlegg til 330 
millioner i Reppen.
- Man kan ikke gå og tenke på de store 
verdiene og alt som står på spill, da klarer 
man ikke å gjøre en god dag i hverdagen, 
fastslår hun.

ELSKER FISK OG FOLK
Driftslederen for Helgeland Smolt i Rødøy 
har røffli vært hekta på havbruk siden den 
gangen på innebandyen. For sommerjob-
bingen hos Gildeskål Forskningsstasjon ble 
til videregående skole med akvakultur på 
Inndyr. Og skolegangen ble til både praksis 
og så læreplass under etableringen av 
Sundsfjord Smolt fra 2009. Og læreplassen 
ble til universitetsstudier – i fjor sommer 
fullførte hun sin bachelor i havbruksdrift 
og ledelse i Bodø. Så, med fersk utdanning 
og allerede lang erfaring, ble hun i mars i 
år utnevnt til driftsleder ved det splitter nye 
laksesmolt-anlegget som ruver i Reppen. 
Til tross for at Liza-Mari er stort sett yngst 
i staben.
- Jeg elsker rett og slett å jobbe med fisk. 
Og når jeg også er glad i å jobbe med folk 
der vi skal finne løsning på hverdagsutfor-
dringer sammen, ja, så kunne jeg ikke hatt 

EN UNG VETERAN
Bein i nesa, utmerket arbeidsmoral, allerede stor kunn-
skap. Det var vel egentlig bare et tidsspørsmål før Liza-
Mari Widnes Isaksen (25) i Helgeland Smolt skulle bli sjef.  

en bedre jobb! slår hun fast.

LIZA-MARI INSPIRERER
Inspirert: Inndyr-damen er yngst i en 
søskenflokk på totalt seks, og er datter av 
Frode Isaksen og Anne-Marie Widnes. Det 
var gårdsbruk, det var opp tidlig, det var 
storfe og hest.
- Jeg har nok ganske god arbeidsmoral. Jeg 
er inspirert av foreldrene mine – pappa med 
gårdsbruket og mamma var maskinfører i 
mange år - de er hardtarbeidende folk. Jeg 
hjalp til i fjøset fra jeg var ganske liten, 
og satt nok noen ganger i graveren, også, 
humrer hun.

Og ansvar. Ta ansvar, ta ledelse – Liza-Ma-
ri var selvsagt i elevråd, så Ungdommens 
Fylkesting og ikke minst studentambas-
sadør: i turnébuss i mye av Nordland for å 
profilere havbruk og utdanning i akvakul-
tur. Slik hun selv ble inspirert, vil vi tro hun 
selv har inspirert mange.
- Nå nylig møtte jeg ei jente som hadde 
møtt meg da jeg var studentambassadør, 
nå studerer hun også med havbruk. «Det er 
kun du som gjorde at jeg bestemte meg for 

dette – tusen takk!» sa hun. Det er utrolig 
artig for meg å høre!

MÅ VÆRE YDMYK
Så gjorde han nok noe lurt på vegne av 
bransjen, han som den gangen hanket inn 
en 13-åring til en en bransje som har enorm 
vekst langs Helgelandskysten, og som 
selvsagt trenger gode ledere. Nå leder Liza-
Mari staben i Reppen til det som skal bli 
omsetning i hundremillioner-klassen, etter 
den offisielle åpningen i september.
- Ja, det er jo litt spesielt at jeg er blant de 
aller yngste, men likevel har vært med gan-
ske lenge og har mer erfaring enn mange, 

vedgår hun.
- Men på en måte er jeg bare en tilretteleg-
ger, slik at det skal bli lettest mulig for 
driftsoperatørene å gjøre den jobben de 
skal. Og vi lærer jo i lag, jeg har ikke svaret 
på alt, men sammen finner vi ut av ting – 
det er dét jeg liker.  Uten å være ydmyk 
kommer man ikke langt, og jeg er veldig 
opptatt av å behandle folk med rettferdighet 
og respekt, sier 25-åringen til Ny Næring.
Og deler et minne fra læretiden i Sunds-

fjord. Sjefen, altså Tor-Arne Gransjøen, 
spurte: «Hva skal du gjøre når du blir 
stor?» Liza-Mari svarte kontant: «Bli sjef!» 
Noen år senere har han gjort henne til dét 
– sjef for ‘fabrikken’ som nok straks blir 
størst i Rødøy på årsomsetning – eventyret 
i Reppen har så vidt startet. 

BRENNER FOR OMDØMMET
- Å jobbe med havbruk slik som vi gjør – 
det er veldig spennende. Det skjer så mye, 
og det finnes ingen fasit: selv om karene 
er like og utstyret omtrent det samme, så 
fungerer ingen anlegg likt, forklarer hun 
lidenskapen for bransjen hun allerede har 
jobbet snart 10 år i.
Hun vet at erfaringene hun nå får i sek-
ken, de kunne ikke vært hentet hvorsom-
helst. Og vil komme til stor nytte, uansett 
hvordan den videre veien hennes ser ut. Så 
snakker vi om omdømme.
- Jeg føler at jeg må forsvare jobben min, 
for folk tar for gitt det de leser i avisene, 
om at vi forurenser og at laks ikke er sunn 
mat! Det er viktig å fortelle folk både hvor 
stort havbruk er på muligheter for unge, og 
hvor hardt vi jobber med å ta vare på avfall. 
Og hvor strenge de er, de myndighetskra-
vene vi følger, understreker hun.
Så kan det nevnes at søkningen til hav-
bruksutdanning har økt voldsomt i Norge. 
Kanskje har hun selv inspirert en god del 
søkere.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Å jobbe med havbruk slik som vi gjør – det er veldig spen-
nende. Det skjer så mye, og det finnes ingen fasit: selv om 
karene er like og utstyret omtrent det samme, så fungerer 
ingen anlegg likt. 

LIZA-MARI W. ISAKSEN

Liza-Mari elsker å jobbe med fisk, og å løse hverdagsutfordringer sammen med resten av staben. Her ser vi driftslederen avbildet i forbindelse med den offisielle åpningen av 
Helgeland Smolt i september.
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FAKTA

- Det har ikke vært store forandringer i 
jobben på lageret, og det var derfor en 
kjærkommen mulighet da jeg fikk ta kurs 
og fagprøve i logistikk, sier Leif.

INSPIRASJON
Det var en av bedriftens egne lærlinger som 
ga ham idéen om å ta fagprøven. Meløy 
BedriftsService skulle holde kurs hver 
mandag i et lite halvår, og etter å ha fått 
tommel opp fra ledelsen heiv han seg med 
på utdanningen. 

MED FAGBREV PÅ LAGER
En skjellsettende opple-
velse i jula 2007 gjorde at 
Leif Halsos (59) sluttet som 
pastor, og ble lagerarbeider 
hos Solhaug. Nå har han 
tatt fagbrev i logistikk, for å 
få mer kunnskap om job-
ben han gjør.

Når man er oppvokst på et 
småbruk på Halsos, vet man 
att og fram på en hammer!

LEIF HALSOS

Leif Halsos stortrives sammen med ledelse og kolleger på jobben hos Montér Solhaug på Ørnes.

Leif Halsos syntes det var både lærerikt og 
inspirerende å ta fagbrevet i logistikk. Nå har 
pastoren åtte års fartstid hos Solhaug.

Leif Halsos (59)
Gift med Kristin Eidså 
Halsos som jobber i PPT.
Barn: Åse Birgitte (31), 
Odd Inge (28), Hans Kris-
tian (25) og Miriam (18).
Har to barnebarn.
Fritid: Være sammen med 
kona, forkynne i frikirken 
og vedlikehold av husene 
på Reipå og Halsa.

- Jeg hadde både fagkravene og teorien 
på plass fra før, så det var ikke så veldig 
omfattende. Men det var veldig lærerikt. 
Det er viktig å videreutvikle seg i jobben, 
og dette var en nydelig mulighet for å lære 
mer om rutiner og systemer for lagerhold. 
Det ga inspirasjon til å gjøre en enda bedre 
jobb, og var dessuten veldig artig, sier Leif.

UVANLIG BAKGRUNN
At det skulle bli lagerarbeider av Leif, var 
det nok få som hadde gjettet på. Kanskje 

aller minst han selv?
- Etter grunnskolen hadde jeg lyst til å ta 
landbruksutdannelse, men siden gymnaset 
på Ørnes var nærmere, ble det til at jeg gikk 
der, og tok det som den gang het eksamen 
artium. Etterpå jobbet jeg litt på lakse-
oppdrettet på Halsa og kjørte litt lastebil 
for pappa, før jeg begynte på en treårig 
pastorutdannelse som førte meg til jobb i 
frikirka i Alta. Der traff jeg Kristin som jeg 
giftet meg med, og vi flyttet til Masi i Indre 
Finnmark. En samisk bygd, som ga meg 
muligheten til å bli kjent med en ny kultur, 
og lære samisk språk. Jeg forsto etter hvert 
også hvordan man opplever at storsamfun-
net overser minoriteter og deres kultur.

SAVNET FAMILIE
Den lille familien opplevde etter hvert at 
familien står svært sentralt i det samiske 
miljøet, også i Masi. 
- Da vår eldste datter kom i skolealder 
følte vi på at vi manglet vårt eget familie-
nettverk. Vi vurderte da om vi skulle flytte 
til konas hjemsted på Sørlandet, eller til 
Meløy. 
Løsningen kom i form av et tilbud om å bli 
pastor i Nordre Meløy Frikirkemenighet og 
i 1994 flyttet familien til Meløy – nært slekt 
og gamle venner.

MIN SISTE TIME
I over ti år jobbet Leif som pastor og for-
kynner i frikirken i Meløy. Men i jula 2007 
endret alt seg.
- Jeg fikk plutselig voldsomme smerter i 
brystet. En stund trodde jeg faktisk at min 
siste time var kommet. Det viste seg å være 
stressrelaterte hjertekramper, og jeg ble 
først sykemeldt en periode, før jeg bestemte 
meg for å slutte som pastor. 

SKIFTE AV JOBB
Sommeren 2009 søkte Leif på stilling som 
butikkmedarbeider i XL-bygg Solhaug på 
Halsa. 
- Jeg var heldig som fikk denne jobben. 
Jeg har ingen spesiell erfaring fra bygg og 
anlegg selv, men når man er oppvokst på et 

småbruk på Halsos, vet man att og fram på 
en hammer, flirer han.
Etter hvert ble han sjåfør og lagerarbeider i 
bedriften, og da hovedlageret ble flyttet til 
Ørnes ble han med dit «på lasset». 
- Nå har jeg jobbet snart ti år i bedriften, og 
trives fortsatt kjempebra. Vi har et veldig 
trivelig arbeidsmiljø, og det er mange hyg-
gelige og gode folk som jobber her. Det er 
også en dyktig og trivelig ledelse i bedrif-
ten, sier Leif.

Målet med jobben er å betjene 
kunder med byggevarer! Kan 
man leve av det, er det hyggelig.

LEIF HALSOS

MONTÉR ER RÅERE
Da Leif startet i Solhaug hadde de 
akkurat blitt til XL-bygg. Nesten 
ti år senere driver de videre under 
Montér-paraplyen.
- Jeg har inntrykk av at Montér er 
råere på kampanjer, og de har et 
litt annerledes vareutvalg. De som 
jobber inne i butikken, har nok 
merket dette en god del mer enn 
oss på lageret. Der har de hatt det 

travelt med omlegging til ny kjede 
med nye varer. Her ute på lageret 
går det meste som før, sier han.
Og han mener bestemt at målet 
med jobben er den samme, uansett 
kjedetilknytting eller fagbrev.
- Målet med jobben er å betjene 
kunder med byggevarer! Og hvis 
man kan leve av det, er det hygge-
lig, sier han bastant.

Tekst og foto: Rune Meosli
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Tine Korsnes (27) er inne i sitt siste halvår 
som lærling, og er snart klar for å ta fagprø-
ven som elektriker. Hun har tatt mange valg 
for å komme dit.

VALGTE KJÆRLIGHETEN
Tine er fra Os utenfor Bergen, men har 
tilbragt feriene i Meløy siden hun var lita 
jente.
- Mamma, Hilde Korsnes, kommer jo 
opprinnelig herfra og jeg har besteforeldre 
og en onkel her, så jeg har alltid vært glad i 
denne plassen, sier hun.
Da Tine begynte på studiespesialisering på 
privatskole i Bergen i 2007, hadde hun blitt 
kjæreste med Jørgen Heen Andersen fra 
Glomfjord. Etter hvert kjentes avstanden 
mellom Bergen og Glomfjord som alt for 
stor, og hun valgte å flytte fra Bergen og 
nordover. Hun fikk bo hos besteforeldrene 
i Barvika på Ørnes, og ordnet det slik at 
hun fikk fortsette skolegangen på Meløy 
videregående på Ørnes.

VALGTE Å FULLFØRE
Det tok ikke lang tid før hun flyttet sammen 
med kjæresten, og omtrent da russetiden 
skulle starte, fikk de datteren Silje. Tine 
tok ett års fødselspermisjon, men fullførte 
etterpå både skolegang og russetid. 

OVERBEVIST ELEKTRISK
- Jeg var i utgangspunktet 
skeptisk til yrket, men etter 
praksis hos Meløy Elektro, 
ble jeg overbevist: Jeg skal 
bli elektriker!

Tine er 
veldig for-
nøyd med 
opplærin-
gen hun 
har fått 
i Meløy 
Elektro. 
I januar 
skal hun 
opp til 
fagprøve 
som elek-
triker.

Jeg har fått jobbe sammen med alle montørene, og lært ulike 
tilnærminger til oppgavene. Gjennom dette har jeg funnet 
min måte å jobbe på.

TINE KORSNES

I Meløy Elektro ble jeg in-
spirert til å jobbe hardt med 
skolen, selv om jeg hadde tre 
små unger hjemme.

TINE KORSNES

- Ja, det var aldri aktuelt å avslutte utdan-
ningen, selv om det ble litt mer hektisk. 
Men etterpå fikk jeg jobb i barnehagen i 
Glomfjord, noe som passet meg veldig bra 
akkurat da, sier hun.
I nesten tre år jobbet Tine som barneha-
geassistent i Glomfjord, før hun måtte ut i 
fødselspermisjon igjen. Denne gang med 
tvillingene Sverre og Eveline.

VALGTE YRKESFAG
Mens hun var hjemme med tvillingene, 
begynte hun å tenke på en yrkesfaglig 
utdannelse. 
- De fleste av mine venninner jobbet med 
et eller annet innen helse og omsorg, så jeg 
tenkte på denne muligheten lenge. Men 
en kompis anbefalte meg å gå elektrofag i 
stedet. Jeg var litt skeptisk til å satse på et 

såpass mannsdominert yrke, men jeg kunne 
i alle fall prøve i ett år, smiler hun.
Med studiespesialisering fra før, slapp Tine 
en del av teorifagene, og hun fikk derfor ut-
plassering hos Meløy Elektro én dag i uka.
- Det var der jeg ble overbevist om at 
elektrofaget var skikkelig gøy. Det ga meg 
inspirasjon til å jobbe hardt med skolen, 
selv om jeg hadde tre små unger hjemme. 

Målet var å få gode karakterer, og vise for 
meg selv at dette kunne jeg klare. Dessuten 
ville jeg bli lærling her i firmaet. Og det 
gikk jo bare godt, ler hun.

GOD OPPLÆRING
Tine skryter veldig av arbeidsmiljøet og 
opplæringen hun har fått i bedriften.
- Det har vært helt supert å være lærling i 

Meløy Elektro. Jeg har fått jobbe sammen 
med alle montørene, og lært ulike tilnær-
minger til oppgavene. Gjennom dette har 
jeg funnet min måte å jobbe på. Det har 
også vært bra at det er mange andre lær-
linger her, slik at man har hatt noen å løse 
oppgaver sammen med, sier hun.
Og å være eneste jente på jobb, synes hun 
ikke er noe problem.
- Det var litt rart helt til å begynne med, 
men dette er ikke noe jeg tenker på lengre. 
Unntaket er når jeg treffer andre jenter i 
faget. Da blir det litt sånn «hey.. du også». 

Eller når noen av gutta tilbyr seg å bære 
noe for meg. Da blir jeg bittelitt fornærmet, 
men jeg vet at de mener det bare godt da, 
ler hun.

ANDRE VALG
Tine står snart foran nye viktige valg. I 
januar skal hun ta fagprøven som elektriker, 
og etter dét er avtalen med Meløy Elektro 

ferdig.
- Jeg gleder meg veldig til å få fagbrevet. 
men det er litt skummelt også. Da begyn-
ner noe nytt, og jeg må skaffe meg en jobb. 
Helst i nærområdet. Vi har valgt å bli i 
Glomfjord, og har nettopp kjøpt oss hus 
her, og med tre små barn føler jeg meg ikke 
veldig flyttbar. Aller helst ville jeg fortsatt 
i Meløy Elektro, så jeg håper det blir en 
mulighet for dét. Men det er jo deres valg, 
ler Tine.

Tekst og foto: Rune Meosli

Mange riktige valg har gjort Tine Korsnes til det hun er: glomfjording, mamma og snart elektriker.

- Jeg er full av energi og humør, da! Og 
har i bøtter og spann med erfaring fra 
videregående skole, smiler 38-åringen.
- Men…kvoter og konsesjoner og fiske 
og akvakultur - det er mye jeg ikke kan! 
Så læringskurven er bratt for meg, men 
heldigvis har jeg fenomenalt dyktige 
kolleger her som hjelper meg!

ELEVENE TETTERE PÅ
Hun kommer fra en allerede lang 
videregående-karriere på hjemstedet, 
den relativt ferske studierektoren ved 
skoleavdelingen på Inndyr. I 15 år har 
nemlig Fauske-fødte og -oppvokste 
Marita undervist ved Fauske videregå-
ende skole – studiespesialisering, men 
også fellesfag på elektrofag, TIP og ved 
landslinja for anleggsmaskinførere.
- Jeg har alltid vært opptatt av yrkesfag, 
siden familien er full av mekanikere, 
reparatører og sjåfører. 
- Fra undervisningen ved anleggsmas-
kinlinja ser jeg mange likheter med 
naturbruk på Inndyr. Jeg ser at elevene 

KAN MYE, MÅ LÆRE MYE
Erfaren og kompetent 
så det holder i videregå-
ende skole. Men byttet 
fra studiespesialisering 
på Fauske til naturbruk 
på Inndyr byr likevel på 
rikelig nytt for Marita 
Martinussen.

Lang erfaring fra videregående skole allerede, men likevel mye nytt å lære for Marita Martinussen. Fauske-damen er ny 
studierektor ved Meløy videregående skole på Inndyr.

Det jeg ser på Inndyr er at elevene her kommer kanskje 
enda tettere på yrkeslivet enn i andre yrkesfag. Når de er 
ute i praksis, så er de virkelig på jobb og med på det som 
skjer.

MARITA MARTINUSSEN

 

her kommer kanskje enda tettere på yrkes-
livet enn i andre yrkesfag. Når de er ute i 
praksis, så er de virkelig på jobb og med på 
det som skjer!

LURT Å BYTTE SKOLE
Mammaen til Runar (7) og Hanna (9) har 
hovedfag i historie, et storfag i samfunnsvi-
tenskap og med engelsk i sin fagkrets som 
lærer. I studierektor-jobben er fordelingen 
65/35 prosent administrasjon/undervisning.
- Men så er jeg litt student, også – jeg tar 
en master i skoleledelse gjennom NTNU i 
Trondheim. Jeg har en god del ledererfaring 
som tillitsvalgt og fagansvarlig fra før, men 
jeg tror alltid det er lurt å fylle på med mer 
faglig. Og det er en utrolig fin kombinasjon 
å være i utdanning samtidig som jeg får 
mange spennende ledererfaringer.   
- Og, det er sunt å bytte skole, slik jeg 
gjorde nå. Fauske er veldig gode på en del 
ting, men Meløy videregående er veldig 
flinke på andre, og det er nyttig å hente litt 
både her og der, mener hun.
Marita bor på Ørnes sammen med Jon Inge 
Drevland, som er skiftleder hos Yara Glom-

fjord, og hun dagpendler til Inndyr.

MÅ IKKE GLEMME
I sitt første møte med Ny Næring snak-
ker studierektoren med oss om både 
søkertall, skoleskipet som er under 
bygging i Danmark, dyktige kolleger 
og flotte elever – saker vi skal komme 
tilbake til i senere utgaver. 
- Selve livsgrunnlaget vårt er elevene. 
Så det er hele tiden en kamp om elev-
ene – hit til naturbruk kommer det unge 
mennesker fra det meste av Nordland. 
Samtidig må ingen av oss glemme at det 
viktigste er at ungdommene velger det 
som passer dem best, understreker hun.
- Jeg er ny i jobben, men ser allerede at 
vi har spesielt flotte kull i år – alle skry-
ter av dem! Og jeg liker veldig godt at 
på yrkesfaglig fordypning, der er mine 
ansatte utrolig flinke til å få elevene ut 
i praksis i næringslivet. Det er der de 
bygger relasjoner som skal hjelpe dem 
videre, og dét er viktig!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Vi har laget en tiltaksplan i 
samarbeid med Yaras forsknings-
senter, og vi ligger godt an til å 
få iverksatt tiltakene i henhold 
til planen, sier HMS-sjef Yngve 
Olsen.
Det var i september i fjor at NTB 
kom med nyheten om at Yara 
fi kk pålegg om å gjøre tiltak for å 
redusere sine utslipp ytterligere. 
Dette kom på bakgrunn av må-
linger i fjorden som viste at den 
økologiske tilstanden i fjorden 
fortsatt var for dårlig.

TILTAK MOT UTSLIPP ER I RUTE
Det er et drøyt år siden miljødirektoratet 
kom med pålegg til Yara Glomfj ord om å re-
dusere sine utslipp av nitrogen til vann, for å 
bedre vannkvaliteten i Glomfj orden.

Vi har allerede kommet i mål med tiltakene 
inneværende år, men det gjenstår å se hvil-
ken eff ekt de har. 

YNGVE OLSEN

INNENFOR, MEN UTENFOR
Når det gjelder utslippene fra 
Yaras anlegg har de ulike krav å 
forholde seg til.
- I dag ligger vi godt innenfor 
våre gjeldende utslippstillatelser, 
men i henhold til framtidige vann-
direktiv har vi noen utfordringer. 
Vi har derfor laget en tiltaksplan 
som sier hva vi skal gjøre for å 
redusere utslippene ytterligere, 
sier Yngve.
Yara har allerede redusert sine 
utslipp gjennom store investe-
ringer i renseanlegg, både til luft 
og vann. I følge målinger gjort 
av NIVA (Norsk institutt for 
vannforskning) har utslippene av 
nitrogen til fjorden blitt redusert 
med 34 prosent fra 2012 til 2016. 

MANGE BEKKER SMÅ…
Når det allerede er gjort store 
grep med godt resultat, snues 
hver stein for å fi nne kilder til 
uønskede utslipp i bedriften. Det 
skal gjøre at de når den interne 
målsettingen fra 2008 om 50 
prosent reduksjon i utslip-
pene, og at fjordens økologiske 
tilstand blir klassifi sert som god 
innen 2021.
- De store tiltakene og inves-
teringene har vi allerede gjort. 
Nå har vi fokus på mange små 

justeringer i produksjonsprosess, 
logistikk og rutiner. Vi har alle-
rede kommet i mål med tiltakene 
inneværende år, men det gjenstår 
å se hvilken eff ekt de har, sier 
Yngve. 

FRIST I FEBRUAR
Etter nyttår kan Yara begynne 
å se på resultatene fra årets 
målinger, og evaluere tiltakene 
som er gjort i løpet av den siste 
tiden.
- Første februar er fristen for 
rapportering til miljødirektora-
tet. Da vil vi se effekten av de 
ulike tiltakene og resultatet fra 
bedriftens miljøundersøkelse.

Tekst og foto: Rune Meosli
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- Vi gjør daglige målinger av utslip-
pene, som skal hjelpe oss å evaluere 
eff ekten av ulike tiltak. I tillegg leier 
vi inn hjelp fra NIVA for å gjøre 
målinger i fjorden. Alt dette skal 
sørge for at vi hele tiden blir bedre, 
sier han.

GAMLE BYGNINGER
Mange av produksjonslokalene til 
Yara er bygd i en tid med lite fokus 
på forurensing fra fabrikken. 
- Er dette med på å gi noen ekstra 
problemer?
- Det vil alltid være utfordringer 
knyttet til endringer i krav. Vi må 
bare konsentrere oss om å få mest 
mulig utslippsreduksjon tilbake for 
hver krone vi investerer i tiltak. Alt 
utslipp av nitrogen til fjorden er jo et 
tapt produkt for oss, så vi må prøve 
å samle det opp og kjøre det tilbake i 
produksjonen, sier Åge.

Tekst og foto: Rune Meosli

FØLGER MED PÅ UTSLIPPENE

Åge Johansen er pro-
sessingeniør i Yara, 
og har ansvar for 
«våtdelen» av fabrik-
ken. Han forteller at 
de følger godt med 
på utslippene i drif-
ten.

Alt utslipp av nitrogen 
til fj orden er jo et tapt 
produkt for oss.

ÅGE JOHANSEN

MYE NY ASFALT
I løpet av noen uker på seinhøsten har deler av området i industri-
parken i Glomfjord fått nytt dekke på veier og parkeringsplasser. 
- Som en del av det årlige vedlikeholdet har vi fått re-asfaltert over 
4.000 kvadratmeter, forteller vedlikeholdsleder i Yara, Jon Roger 
Pedersen.
Glomfjord Industripark har en egen, årlig budsjettpost til asfaltering 
på sine områder. I tillegg kom i år re-asfaltering etter byggearbei-
dene på det nye ventilhuset og vannverket – byggearbeider som har 
pågått de siste to årene. 
- I all hovedsak er det øvre område som har fått nytt dekke på kjø-
reveier og parkeringsplasser denne gangen, men noe småtteri har vi 
gjort på nedre område også, sier Jon Roger.
Som tidligere år er det Nordasfalt som har utført asfalteringsarbei-
det i Industriparken. 

Tekst: Rune Meosli. Foto: Edmund Ulsnæs

Yara er godt i gang med å utføre tiltakene som skal redusere utslippene til fj orden, mener sjef 
for HMS og kvalitet Yngve Olsen.

Faksimile av Avisa Nordland 19. april i år, hvor daværende fabrikk-
sjef Arve Jordal svarer på nye krav fra miljødirektoratet.

Prosessingeniør Åge Johansen jobber for å 
holde utslippene fra Yara på et minimum.
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Det er nå over hundre lærlinger i de ulike bedriftene 
i Meløy. Det er et høyt tall i forhold til innbyggertal-
let, og vitner om et bevisst og aktivt næringsliv som tar 
ansvar og tenker langsiktig. De aller fl este av lærlingene 
er rekruttert av Opplæringskontoret til Meløy Bedrifts-
Service.  
- Først og fremst prøver vi å fi nne kandidater fra Meløy 
Videregående skole, men hvis det trengs ringer vi også 
folk fra andre skoler i fylket, sier Thomas Maruhn på 
opplæringskontoret.

LÆRLINGER 
VALGTE 
MELØY
Mer enn 30 godkjente 
lærebedrifter sørger for et 
allsidig opplæringstilbud i 
Meløy. Det gjør at mange 
av våre ungdommer blir 
værende, noen kommer til-
bake og andre blir innfl yttere 
til området.

- Jeg er nok litt heimekjær, og fra jeg var 
ganske lita har jeg drømt om å jobbe i 
industrien her i Glomfjord. Pappa jobber i 
PKL og jeg har en bror i Bilfi nger, så jeg er 
nok litt påvirket av dem, sier hun.

SOM EN FAMILIE
Silje er veldig fornøyd med opplæringen 
hun får på Yara.
- Jeg får veldig god oppfølging her, og er 
trygg på alle jeg jobber sammen med. Lurer 
jeg på noe kan jeg spørre hvem som helst, 
og jeg får all den hjelp jeg trenger. Skiftet 
jeg er på blir nesten som en familie, og vi 
har det veldig bra sammen, ler hun.

STABILT OG TRYGT
Silje har gått kjemi/prosess på videregå-

SILJE 
VILLE BLI
Silje Bloch Pedersen (19) 
fra Glomfj ord har alltid hatt 
kort vei til skole og arbeid. 
Og det har hun ingen pla-
ner om å endre på nå.

Silje Bloch Pedersen vil bli i Meløy

ende i Glomfjord, og er nå lærling i «full-
gjødsla» på Yara.
- Jeg har vokst opp med Yara, og det har 
alltid virket som en stabil og god arbeids-
plass, så jeg er veldig fornøyd med å være 
her nå. Hvis jeg klarer å vise meg som en 

Han er i sitt siste år som lærling i prosess-
teknikkfaget hos Norwegian Crystals, og 
stortrives på jobben, og i kommunen.

TERJE BLE OPPRINGT
Terje Nordnes (19) fra Salt-
dal er en av lærlingene som 
valgte seg Meløy som sted 
for opplæringen. Og får 
han fast jobb etterpå, så 
blir han her.

Terje Nordnes fl yttet fra Saltdal til Meløy

BLE OPPRINGT
Terje tok mekaniske fag med industri-
teknologi på videregående i Rognan. 
Da han skulle fi nne seg lærlingeplass, 
fi kk han telefon fra Thomas Maruhn i 
Meløy BedriftsService. 
- Jeg ble rett og slett spurt om jeg kunne 
tenke meg å søke på lærlingeplass her, 
og jeg syntes prosessteknikkfaget virket 
veldig interessant, sier han.
Dermed fl yttet han til Glomfjord hvor 
han nå leier leilighet.

- Hjemlengsel, familie og fjellene var det 
som trakk meg tilbake til Meløy, sier Char-
lotte Elise Ringstad Solhaug fra Halsa.
Hun fl yttet nemlig ut etter ungdomsskolen, 
for å ta idrettsfag i Bodø.
- Jeg hadde egentlig lyst til å gå kjemi og 
prosess i Glomfjord, men i siste liten valgte 
jeg å satse på å utvikle meg som håndball-
spiller. Derfor tok jeg idrettsfag i stedet. 
Tre år senere tok jeg befalsutdanning i 
Forsvaret før jeg fl yttet hjem til Meløy 
igjen. Her fi kk jeg fast jobb som ufaglært i 
SiC Processing. 

dyktig arbeidstaker, har jeg kanskje mulig-
het på fast jobb her når læretiden er over. 
Men det er en veldig ettertraktet arbeids-
plass, og mange lærlinger ønsker seg jobb 
her, så det blir ikke enkelt, sier hun.
Og dersom hun ikke får fast jobb hjemme, 

CHARLOTTE KOM TILBAKE
Charlotte R. Solhaug fra 
Halsa er en av de som 
valgte å komme tilbake 
til Meløy. Løsningen var å 
kontakte Opplæringskon-
toret i Glomfj ord.

Hjemlengsel og interesse for kjemiprosessfaget dro Charlotte Elise Ringstad Solhaug tilbake til Meløy.

INGENIØRSTUDIUM OG 

HJEMLENGSEL
Etter at SiC gikk overende, fl yttet Charlotte 
ut igjen. Denne gang til Stavanger hvor 
hun tok forkurs til ingeniørstudium innen 
petroleumsvirksomheten.
- Da jeg begynte på ingeniørstudiet skjedde 
to ting samtidig. Jeg fi kk en økt interesse 
for kjemi og prosessfaget, og fi kk veldig 
hjemlengsel. Jeg ringte derfor til Meløy 
BedriftsService for å høre hva som skulle 
til for å bli lærling i kjemiprosessfaget. Da 
fi kk jeg vite at jeg bare manglet en eksa-
men for å oppfylle kravet, og jeg bestemte 
meg for å fl ytte hjem.  
Da Charlotte kom hjem til Meløy, tok hun 
ett års mammapermisjon sammen med 
lille Joar, samtidig som hun på egen hånd 
leste til siste eksamen. Da permisjonen var 
ferdig fi kk hun læreplass i syrefabrikken 
hos Yara.

ALLTID VISST
At hun nå har kommet hjem etter å ha 
prøvd mye forskjellig, er hun ikke over-
rasket over i det hele tatt.
- Jeg har vel alltid visst at jeg skulle tilbake 
til Meløy. Her har jeg alt i livet mitt – 
familie, venner og fjellene som jeg er så 
glad i. 
Så selv om hun har tatt en lang og krongle-
te vei for å bli kjemiprosessoperatør, synes 
hun det har vært lærerike og innholdsrike 
år. 
- Nå i oktober tok jeg fagbrevet, og har læ-

rekontrakt som går ut i desember. Etter det 
håper jeg på fast jobb i nærheten. Jeg har 
kjøpt meg hus på Halsa, hvor jeg bor med 
sønnen min på to og et halvt. Jeg har også 
kjæresten min Espen Limstrand her, og har 
absolutt tenkt å bli boende.
- Du skal ikke ut å ta mer utdanning nå da?
- Hmm… jeg kan nok ikke utelukke at jeg 
tar mer utdanning. Men da blir det i alle fall 
innen samme fagfelt som nå, ler Charlotte.

Tekst: Rune Meosli. Foto: prikkenoverien

 Jeg har vel alltid visst at jeg skulle tilbake til Meløy. Her har 
jeg alt i livet mitt – familie, venner og fj ellene som jeg er så 
glad i.

CHARLOTTE R. SOLHAUG

KAN BLI
Han er ikke fremmed for tanken på å bli 
værende i Glomfjord, når læretiden er slutt.
- Norwegian Crystals er en kjempegod 
arbeidsplass, med mange trivelige og fl inke 
folk. Hvis jeg får fortsette å jobbe her etter 
læretiden, kommer jeg til å bli. Jeg har det 
veldig bra her, både på jobben og på plas-
sen, avslutter Terje.

Tekst: Rune Meosli. 
Foto: Edmund Ulsnæs

har hun planen klar.
- Da videreutdanner jeg meg eller søker 
jobb et annet sted, fram til det blir mulig å 
komme hjem hit igjen, sier hun.

Tekst og foto: Rune Meosli

20 21



Alt fra tegnebordet og hovedentreprise 
til hver ledning og spiker var levert av 
lokale bedrifter, og dette er et samarbeid 
de gjerne gjentar.

FEM FRA MELØY
Hele fem av seks involverte entreprenører 
i dette prosjektet har hovedbase i Meløy. 
Halsa Bygg hadde totalansvaret for ny-
bygget, mens Meløy Elektro, Ørnes Blikk 
og Svartisen VVS var betydelige underle-
verandører. I tillegg laget UNO design og 
arkitektur fra Halsa og Bodø tegningene, 
mens Vågseng Maskin fra Vågaholmen 
utførte grunnarbeidet. Nybygget på 
Alderstun var en stor jobb for alle invol-
verte bedrifter - Meløy Elektro har for 
eksempel leid et eget hus i Tjongsfjord i 
byggeperioden, for å spare reisetid.
- På det meste hadde vi ti montører i 
sving samtidig, men stort sett har vi klart 
oss mer rundt fire mann, sier daglig leder 
Roger Stormo.

AVKLARTE GRENSESNITT
Da Meløy Elektro skulle regne på anbu-
det, tok de kontakt med Ørnes Blikk og 
Svartisen VVS for å avklare ansvaret seg 
imellom.
- I store prosjekter er det ikke uvanlig at 
enkelte ting faller utenom anbudene, hvis 
ansvarsfordelingen ikke er avklart, sier 
Roger Stormo i Meløy Elektro. 
Et eksempel på slikt kan være et varme-
anlegg, hvor rørlegger sørger for varme, 
elektriker for strøm og blikkenslager for 
luftekanaler. 
- Da er det viktig at vi vet hvem som har 

LOKALT SAMARBEID 
GA STOR JOBB
Da det nye omsorgssente-
ret på Alderstun i Rødøy 
sto ferdig i forrige måned, 
var det et resultat av godt 
arbeid – og godt samar-
beid – blant stolte Meløy-
bedrifter.

Seks lokale firma kunne delta under åpningen av nybygget på Alderstun i Tjongsfjord i september. Fra venstre Bjørn Kildal i 
Halsa Bygg, Tore Våtvik i Vågeng Maskin, Jan-Petter Olsen i Ørnes Blikk, Stig Einar Mork i Svartisen VVS, Unni Furfjord i UNO 
design og arkitektur og Roger Stormo i Meløy Elektro.

Ny Næring omtalte byggeprosjektet på Alderstun 
også i vår utgave i forrige måned. 

ansvar for hva, og hvem som skal levere 
de ulike produktene. Et slikt samarbeid 
øker tryggheten hos hovedentreprenø-
ren, og prosjektet blir mer forutsigbart 
for alle parter, forklarer Roger.

VIKTIG SAMARBEID
Stig Mork i Svartisen VVS mener det 
er svært viktig å få til samarbeid som i 
Alderstun-prosjektet.
- Ja, det er en forutsetning for at små 
lokale firma kan få slike store jobber. Vi 
konkurrerer med store firma som ofte 
tilbyr totalleveranse. Da er det viktig at 
vi også kan stille med samme trygghet 
overfor hovedentreprenøren, sier han.
Jobben på Alderstun var den største 
firmaet hans har hatt. Til nå.
- Det var en jobb på rundt 4,5 millioner, 
og den foreløpig største. Nå skal vi i gang 
med Spildra skole, og det er en dobbelt så 
stor jobb. På Spildra har vi også sam-
arbeidet med andre meløybedrifter, og 
levert et felles anbud, sier Stig.

FORNØYD HALSA BYGG
Bjørn Kildal i Halsa Bygg, som 
hadde hovedentreprisen på pro-
sjektet, bekrefter fordelene med 
samarbeidet.
- Det var absolutt en fordel for 
oss at underleverandørene hadde 
snakket sammen på forhånd. Det ga 
den forutsigbarhet og trygghet som 
vi trengte for å ta på oss et så stort 
prosjekt som dette, sier han.
Alderstun-utbyggingen er den stør-
ste Halsa Bygg har gjort, og de var 
i utgangspunktet spent på hvordan 
dette skulle gå.
- Det var svært komfortabelt for oss 
å jobbe sammen med bedrifter som 
vi kjente fra før, og samarbeidet 
fungerte slik vi hadde håpet, fra 
start til slutt, sier Bjørn. 

Tekst og foto: Rune Meosli

- Det er viktig å bruke folk som kjenner 
anlegget godt, når vi skal gjøre en så om-
fattende ned-vasking, understreker Werner 
Storøy.
- Og, siden arbeider foregår både i høyden 
og på vanskelige steder, må vi være trygg 
på at alle følger strenge regler for helse, 
miljø og sikkerhet. Det aller viktigste er 
nemlig å unngå skader, sier produksjons-
sjefen.

STOPPET, GJORDE RENT
Sundsfjord Smolt, oktober 2017: en lang 
og krevende prosess har pågått siden i 
vår. Ikke minst økonomisk krevende, for 
Gildeskåls nest største virksomhet målt i 
omsetning. Produksjonen i det flere tusen 
kvadratmeter store smoltanlegget er stanset 
for å gjennomføre en omfattende
- Rengjøring. Vi vasker rett og slett ned alt 
av pumper, rør, kar, gulv, tak og vegger. 
Alt, forklarer Werner.
Ny Næring er ute i fabrikken sammen med 

VASKER PROBLEMENE UT
- 2017 har vært et knall-
hardt år, men nå ser vi fram 
til et nytt år og et forhå-
pentligvis sykdomsfritt 
anlegg, forteller lederne i 
Sundsfjord Smolt. Nedvas-
kingen og nullstillingen har 
kostet 25 millioner sviende 
kroner.

- Nå er hele anlegget vasket ned, og alle testene viser at fisken er frisk, forteller produksjonssjef Werner Storøy og Geir Arne Hagevik etter et knalltøft år hos Sundsfjord Smolt.

Tor-Arne Gransjøen

Når intensiteten økes i pro-
duksjonen, vil dette kunne 
medføre økt stress for fisken. 
Dette kan svekke immunfor-
svaret og gjøre den mer mot-
takelig for sykdom.

WERNER STORØY

Som alle da kan skjønne har 2017 vært et knalltøft år for oss. 
Derfor er vi glad for at datterselskapet vårt, Helgeland Smolt 
i Rødøy, i den samme perioden har gått veldig bra.

TOR-ARNE GRANSJØEN

ham og driftsoperatør Geir Arne Hagevik.
- Og så skal produksjonen startes opp igjen, 
avdeling for avdeling. Underveis tar vi 
såkalte screening-prøver der vi sjekker for 
virus på fisken, nikker de.

FAREN ØKTE
Nå trenger vi litt bakgrunn: etter utvidelsen 
i 2012 har Sundsfjord Smolt økt produk-
sjonen sterkt. Fra de opprinnelige åtte 
millioner smolt årlig og helt opp 14, altså 
nær konsesjonsgrensen på 15. Årsak: sterk 
vekst hos kundene, som også er eierne, 
nemlig Nova Sea, Lovundlaks og Gilde-
skål Forskningsstasjon. Selv om økningen 
hos Sundsfjord Smolt har vært bevisst 
og ønsket, har den hatt sin pris, forklarer 
produksjonssjefen.
- Når intensiteten økes i produksjonen, vil 
dette kunne medføre økt stress for fisken. 
Dette kan svekke immunforsvaret og gjøre 
den mer mottakelig for sykdom.
- Dette skjedde i Sundsfjord i fjor. Spesielt 
har vi vært rammet av IPN-viruset, som 
ikke er til fare for mennesker, men som 
svekker fiskens vekt og kvalitet på ulike 
måter. Men, når vi stopper produksjonen, 
jobber også tiden for oss, for så vil uøn-
skede virus også dø ut av seg selv.

ET KNALLTØFT ÅR
Litt bakgrunn der, altså. Staben på 16 har 
dermed jobbet mer med industri-renhold 
enn røkting siden i vår. Målt i kroner har 
kostnaden vært 
voldsom, vedgår 
daglig leder Tor-
Arne Gransjøen.
- Regnestykket er 
omtrent sånn at nytt 
utstyr og innkjøp, 
ekstra bemanning 
og tapt produksjon 
i denne perioden 
beløper seg til 25 
millioner kroner.
- Som alle da kan 

skjønne har 2017 vært et knalltøft år for 
oss. Derfor er vi glad for at datterselska-
pet vårt, Helgeland Smolt i Rødøy, i den 
samme perioden har gått veldig bra. Dét er 
litt av grunnen til at vi valgte å gjennom-
føre denne prosessen i Sundsfjord. Men, 
produksjonen vår i 2018 vil også bli bety-
delig preget av at vi valgte å stoppe produk-

sjonen og sanere betydelig med smolt i år, 
understreker han.

BRANSJE MED RISIKO
Verdiskapingen er voldsom i den lokale 
lakseproduksjonen. Det mange imidlertid 
ikke er klar over, er at bransjen også lever 
med stor risiko. Ved rømming, sykdom el-

ler annen skade blir også tapene store.
- Slik nedvasking og produksjonsstans er 
ikke uvanlig, og er gjort ved flere anlegg i 
regionen. Men det er stor åpenhet i bran-
sjen, og vi deler erfaringer og kunnskap 
med hverandre, sier Werner Storøy.
Polarplast, med hovedbase på Inndyr, har 
hatt et stort oppdrag med å plastbelegge kar 
og produksjonsutstyr i Sundsfjord. Altså 
lettere renhold.
- Mens Helgeland Smolt er et helt nytt og 
veldig godt tilpasset anlegg, er Sundsfjord 
Smolt allerede litt ‘gammelt’. Vaskinegn 
av anlegget er dermed ganske krevende og 
komplisert, sier han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Nå skal det bli orden og system i 
sakene her, smiler han.

ALLSIDIG BAKGRUNN
Ragnar har en innholdsrik yrkes-
bakgrunn, før han nå blir lager-
sjef. Det innebærer jobb både på 
hav, landevei og i industrien.
- Jeg har jobbet både på fi skebåt 
og godsbåt, i tillegg til at jeg 
startet et transportselskap sammen 
med faren min og søskenbar-
net mitt, hvor vi drev i åtte år 
med utkjøring av melk for Tine. 
Senere jobbet jeg hele fjorten år 
i REC Scanwafer og Multi, før 
de innstilte driften i 2011. Etter 

RAGNAR RYDDER OPP
Etter å ha jobbet i to år med logistikk på lageret til Halsa Bygg på 
Halsa, skal nå Ragnar Fagervik (54) ta ansvar for lager og vedlike-
hold på anleggsavdelingen i bedriften.

det var jeg innom EWOS Cargill 
og Norwegian Crystals en liten 
periode, før jeg begynte i Halsa 
Bygg, sier han.

MASKINFØRERBEVIS
Når han nå gyver løs på anleggsla-
geret til Halsa Bygg, kan han altså 
skilte med mye arbeidserfaring og 
fullt førerkort i tillegg til fagbrev i 
materialadministrasjonsfaget.
- I tillegg har jeg planer om å ta 
maskinførerbevis i vinter, slik at jeg 
blir mer fl eksibel i jobben, sier han.

ORDEN
Halsa Bygg har ikke hatt egen 

lageransvarlig på denne delen 
av virksomheten før, så Ragnar 
ser at det er en del å ta tak i.
- Nå skal jeg rydde og få ting i 
mer system her, og skal bruke 
vinteren til dette. Når jeg får 
alt på sine riktige plasser, får 
vi bedre lagerstyring. Dette blir 
en stor forbedring både for våre 
egne folk, og kundene som skal 
leie utstyr hos oss, avslutter 
han.

Tekst: Rune Meosli. 
Foto: prikkenoverien
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Profi len: Jonas Skaret

- Hvordan er det å jobbe i Reipå Knuseri, 
Jonas?
- Nå har jeg jobbet her i nesten to og et 
halvt år, og jeg stortrives i jobben. Det er 
varierte arbeidsoppgaver, og jeg kan brukes 
litt over alt siden jeg har lov til å kjøre 
det aller meste av maskiner og kjøretøyer. 
Likevel er det nok gravemaskina som er 
favoritten.

- Hva er det beste med den jobben du har?
- Dette er drømmejobben for meg. Da jeg 
fortalte en kompis av meg at jeg hadde 
begynt å kjøre gravemaskin, reagerte han 
med å spørre om jeg fi kk betalt for det også. 
Å sitte bak spakene på en stor gravemaskin 
ER faktisk like morsomt som det ser ut 
som. 

- Hva driver du med akkurat nå?
- Akkurat nå for tiden kjører jeg mobilkran 
på et anlegg i Namsskogan i Nord-Trønde-
lag. Vi skal fjerne en jernbaneundergang på 
E6 og bygger ny bro som skal føre trafi kken 
over jernbanen i stedet. Jeg har ikke kjørt så 
mye mobilkran før, så dette en god erfaring 
for meg. Det er et veldig fi nt jobboppdrag, 
men jeg liker egentlig ikke pendlingen så 
godt. Det var lagt opp til fjorten dagers 
turnus, men jeg syntes det ble for lenge å 
være borte fra kona og sønnen, så nå jobber 
jeg sju dager, før jeg tar sju dager fri. 

- Hvilken bakgrunn har du?
- Jeg har vokst opp på gård på Meløya, og 
har alltid hatt stor interesse for store mas-
kiner, som traktor og gravemaskin. Etter 
videregående skole begynte jeg i Forsvaret. 
Der trivdes jeg godt og ble værende i nesten 
ti år. I løpet av disse årene tok jeg befalsut-
danning og fl ere kurs som jeg drar nytte av 
i dag, som blant annet vogntog, mobilkran 
og diverse anleggsmaskiner. Jeg jobbet i 
ingeniørvåpenet og var instruktør på store 
kjøretøy, blant annet på Leguan Brolegger. 
Arbeidsplassen min var i Indre Troms da 
jeg ble kjæreste med Marie, og begynte 
å pendle mellom Meløy og jobben. Det 
gjorde jeg i ett år, før jeg bestemte meg for 
å fl ytte hjem til Meløy, og søkte derfor jobb 
på Reipå Knuseri.

- Og hva gjør du på fritiden, Jonas?
- Vi kjøpte oss hus i Spilderdalen på Ørnes 
for et par år siden, og driver med oppussing 
av dette. Så da går det aller meste av fritid 
til dette. Ellers bruker jeg tiden min på 
familien, Marie og Petter.

Tekst og foto: Rune Meosli

Alder: 31 år
Stilling: Maskinfører
Bedrift: Reipå Knuseri
Familie: Gift med Marie Mesøy 
Sleipnes, har sønnen Petter på 
1 år. Sønn av Borghild og Jarle 
Skaret på Meløya. Bror til Ellinor 
og Lotte.

Ronny Widerberg          
Tlf. 95743397                 
ronny@swlean.com       

Ulla Simonsson
Tlf. 90611874
ulla@swlean.com

Viktig kvalitet
Ønsker din bedrift enda bedre produksjonsflyt, men hindres av små og store 
problemer - som gjerne vender tilbake?

Kanskje har ikke problemløsingen vært grundig nok. Heller enn å gå rett på 
løsninger, kan det lønne seg å lage en grundig oversikt over alle problemene, 
med gode tiltak i hele virksomheten.

Det finnes mange gode arbeidsverktøy for problemløsing, slik at din bedrift kan 
oppnå enda bedre produksjonsflyt. I Simonsson & Widerberg Lean Consulting 
er vi dyktige på å bruke disse verktøyene, og kan hjelpe med forbedringsarbeid 
som synes på bunnlinja!

Ta kontakt for en hyggelig samtale!
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Handelsbygg AS skal levere bygget som Europris 
skal inn i, og foreløpig har de ingen andre konkrete 

leietakere. 
- Vi har bare iverksatt «bygge-
trinn 1» så langt, og der er det 
bare Europris som skal inn, så 
får vi se hvilke fl ere aktører som 
melder seg etter hvert, fortel-
ler daglig leder i Handelsbygg, 
Tore Arntzen, til Ny Næring.

GOD BELIGGENHET
Europris har gode erfaringer med etablering av 
handel i Nord-Norge, og synes Meløy-området 
virker spennende.
- Europris har hatt området under oppsikt i mange 
år, og ut fra undersøkelser av kundegrunnlag 
og beliggenhet, har de kommet fram til at det er 
mulig å etablere en butikk her, forteller Tore  om 
bakgrunnen for etableringen på Ørnes.
- Nå har vi skaff et oss den beste tomten for å drive 
bilbasert handel. Beliggenheten er god for å fange 
opp trafi kken mellom Ørnes og Glomfjord. 

LOKALE KREFTER
Tore Arntzen har tidligere sagt at han ønsker lokale 

Europris har hatt 
området under 
oppsikt i mange 
år, og ut fra un-
dersøkelser av 
kundegrunnlag og 
beliggenhet, har 
de kommet fram 
til at det er mulig å 
etablere en butikk 
her.

TORE ARNTZEN

PÅ VEI TIL EUROPRIS
Arnt Henrik Danielsen fra Reipå 
Knuseri er i full gang med å lage 
veien som skal føre til det nye 
handelssenteret utenfor Ørnes. 
Den nye butikken til Europris på 
Våtvikmyra skal være på plass til 
våren. 

Arnt Henrik Danielsen i Reipå Knuseri lager vei i Våtvikmyra ved Ørnes. Her bygger Handelsbygg 
lokaler som Europris skal inn i.

Slik ser Tore Arntzen for seg Våtvikmyra når alle byggetrinn er 
fullført. Illustrasjon: Handelsbygg AS

entreprenører inn i byggeprosessen, og så langt 
har Reipå Knuseri fått oppdraget med å lage 
vei til tomta, og utføre alt av grunnarbeider. 
Der er daglig leder Frank Robert Svendsgård 
glad for oppdraget. 
- Dette er et fi nt oppdrag, hvor vi skal lage 
50-60 meter med vei på oversiden av Montér, 
før vi starter med å opparbeide tomten for 
nybygget. Hele oppdraget har en verdi på 8-10 
millioner, og vi setter av 5-6 mann til jobben, 
sier han.
Frank Robert ser ikke for seg spesielt store 
utfordringer.
- Nei, ikke annet enn at det er ganske vått 
i området, så det blir nok behov for mer 
drenering enn normalt. Men hvis alt går etter 
planen, skal tomten stå klar til bygging over 
jul. Senere skal vi inn og  utføre sluttarbeid på 
tomta, når bygget står ferdig.

VANN OG KABLER
Arnt Henrik Danielsen trives med arbeidet 
bak spakene i gravemaskinen, og ser at det går 
fremover for hver skuff e han stikker i bak-
ken. Veien han lager skal gå fra oversiden av 
Montér og i en bue rundt nybygget, før den 
ender ut på riksveien gjennom Spildra. Det 
gjør at det blir god logistikk på transport til og 
fra byggeplassen.
- Det er temmelig vått her, men den største 
utfordringen er alle kablene i grunnen. Det lig-
ger tre store kabelstrekk som krysser i bakken, 
med både høyspent og fi ber, så det er viktig å 
se hvor man setter skuff a, sier han.

Tekst og foto: Rune Meosli
 

Sammen med mamma Cicilie Nilsen 
Wassvik og pappa Lennart Hind Wassvik 
ble ungene med morfar, da Marine Harvest 
inviterte til åpen familiedag. Det er ikke 
første gang Alf har med seg unger på jobb, 
men det begynner å bli en stund siden sist.
- Jeg hadde mine egne unger med på jobb 
innimellom, da jeg begynte i Marine Har-
vest for 18-19 år siden. Da gikk jeg vakt, 
og kunne ha dem med i vaktboligen. Men 
nå, når jeg ikke går vakt lenger, er det fl ott 
å kunne ta med barnebarna på en slik dag 
som dette, sier Alf.
Til daglig jobber han som driftstekniker 
oppe i klekkeriet på øvre område i industri-
parken, men er godt kjent i hele bedriften 
etter lang fartstid.

LEKER OG GRILLING
Vestibylen og garderoben hos Marine Har-
vest er for anledningen omgjort til lekerom, 
med baller, klosser og andre leker. Like 
utenfor har de satt opp et stort telt hvor det 
serveres deilig grillmat med et stort utvalg 
av tilbehør, til både laks og kjøtt. Til tross 
for sterk vind er det full aktivitet inne ved 

PÅ JOBBEN TIL MORFAR
Søstrene Vilde (10), Malihe 
(6) og Emmi (3) Wassvik var 
høyt og lavt i produksjons-
hallen på Marine Harvest, 
da morfar viste dem rundt. 
- Det er veldig artig å kunne 
vise barnebarna hva vi dri-
ver med på jobben, sier Alf 
H. Nilsen (62).

Rose-Lill Olsen, daglig leder i Marine 
Harvest Glomfj ord.

Dette er jo på mange måter 
den første del av rekrut-
teringsprosessen. Noen av 
barna som kommer hit på 
besøk, vil kanskje jobbe som 
driftsteknikere eller tekni-
kere hos oss om noen år.

ROSE-LILL OLSEN

grillene, og noen smågutter er opptatt med 
å spille fotball like utenfor. Inne i verkste-
det er det ordnet til spiseplasser, og lokalet 
fylles raskt opp av fl okker med voksne og 
barn. Daglig leder Rose-Lill Olsen er en av 
de som benker seg ved bordet i verksted-
hallen.
- Det er fjerde året på rad at vi arrangerer 
åpen familiedag for de ansatte, sier hun.

Hun startet denne tradisjonen da hun be-
gynte som daglig leder, og siden da har det 
kommet fl ere deltakere for hvert år. På årets 
arrangement er det over 70 påmeldte, og 
over 30 av disse er barn.
- Vi ligger jo plassert litt utenfor allfarvei, 
og kan fort bli litt usynlig hvis vi ikke gjør 
noe aktivt for å vise oss frem. Dette er jo 
på mange måter den første del av rekrut-
teringsprosessen. Noen av barna som kom-
mer hit på besøk, vil kanskje jobbe som 

driftsteknikere eller teknikere hos oss om 
noen år, smiler Rose-Lill.

VITE HVA MAMMA OG PAPPA GJØR
Hun er overbevist om at dette er viktig for 
de ansatte også.
- Det er klart det er viktig. Det er mange 
unger som ikke vet hvordan foreldrene har 
det på jobb, så da er det bra at de kan kom-
me å se hva som skjer i bedriften, og hvor 
de jobber. Det er morsomt å se at mange av 
barna har vært her før, og dét tyder på at de 
er interessert, eller i det minste synes det 
har en verdi å komme hit, sier hun.
Men utelukker ikke muligheten for at det 
også kan være andre ting som trekker, like 
mye som interessen for hva mamma eller 
pappa jobber med…
- Alle ungene som er her, får med seg en 
gave hjem. Det er ulikt turutstyr hvert år, 
så de som har vært med alle årene, er vel 
snart ferdig rustet for å dra på tur nå, smiler 
Rose-Lill.

Tekst og foto: Rune Meosli 

Malihe og Vilde syntes det var 
kjempestas å være med mor-
far Alf H. Nilsen på familiedag 
hos Marine Harvest. Hele fa-
milien lot seg fascinere av den 
livlige storsmolten i de største 
karene i anlegget.
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- Hvordan går det med Bilfinger, Fred Inge 
Kristensen? Sånn egentlig?
- Vi har ganske store utfordringer. Vi legger 
ned, vi slår sammen funksjoner, og vi flyt-
ter på endel ansatte. Vi er nødt til å få flere 
ut av administrasjon og inn i produksjon, 
og dette er ikke enkelt for noen. Men, nå 
begynner vi å se de første positive resulta-
tene, svarer han.
- Det har snudd siden i vår, vi oppnår bedre 
resultater nå. Årsakene er nok flere, men la 
oss håpe at tiltakene våre begynner å virke!

LAGT NED OG FLYTTET
Elektroingeniøren med lang og internasjo-
nal erfaring runder snart ett år i lederstolen 
hos Bilfinger i Glomfjord. Han trengte ikke 
å vente med å brette opp ermene - viktige 
grep måtte tas raskt for å få kontroll på drif-
ten. Ordretilgangen har nemlig sviktet - be-
driften ligger nå i november åtte millioner 
bak budsjettet for 2017. Når det er Bilfin-
gers tur i Lederprat-stafetten i Ny Næring, 
preges derfor samtalen av situasjonen. Slik 
staben også har fått merke den.
- Vi har lagt ned teknisk senter og flyttet de 
fem der ut i avdelingene, dette skal styrke 

BILFINGER-SJEFEN OM:     

arbeidet med prosjekter og hjelpe meg i 
markedsarbeidet. Innkjøpsfunksjonen er 
flyttet til Porsgrunn, IKT er også flyttet. 
Bygningsavdelingen trenger mer folk, mens 
andre avdelinger har for lite og ofte stiller 
opp på bygg, ramser han opp tiltakene.

FOLK FORSTÅR
Og det er ikke over. Neste år må Blfinger 
nemlig være forberedt på at effektivi-
seringsprosesser i Yara kan bety færre 
oppdrag. Men betyr det at...?
- Nei, vi ser ikke for oss nedbemanning, 
selv om vi er usikre på Yara. Vi beholder 
alle, men må få bedre resultater av driften, 
understreker han.
- Folk skjønner at det må gjøres endringer, 

så det er lite klager. Vi må få mer effektiv 
orden på verktøyet og utstyret vårt, og 
jobbe strukturert og riktig for å få høyere 
effekt på arbeidsdagene.
Verkstedvirksomheten i Glomfjord er et 
barn av Hydro-tradisjonen der bedriften 
tok ansvar for å holde de fleste i arbeid, og 
både bygde opp og holdt liv i bygda. Ret-
tigheter, systemer, arbeidsdagenes rutiner, 
holdninger og bedriftskultur ble naturlig 
risset i veggene ut fra dette. Dette preger 
fortsatt virksomheten, selv om den nå heter 
Bilfinger.

MÅ BYGGE NYTT
- I dag dreier seg om å levere det kundene 
ønsker. Altså når de vil ha det gjort, og til 

den prisen de aksepterer. Så ja, dette 
handler om å bygge en ny bedriftskul-
tur, noe vi er stolt av i dag. Vi må fjerne 
oss fra Hydro-tiden, fastslår Fred Inge.
- Er det vanskelig?
- Det er nok uvant, men de ansatte for-
står dette. At vi må være igang tidsnok 
om morran, at lunsjtiden overholdes, at 
vi ikke går hjem før klokka er der, og at 
pauser som 9-kaffe og 2-kaffe - det tar 
vi ikke uansett, men når det passer inn 
i arbeidet. Vi må bli mer effektive med 
arbeidstiden vår, og tjene mer penger.
- Endringsarbeid krever også mye av 
deg som leder?
- Ja, noen ganger må jeg være firkantet, 
noen ganger rund. Jeg tror jeg er i stand 

til å innrømme det når jeg tar feil. Viktigst av 
alt er alt jeg står for det som er bestemt, og at 
ting er basert på fakta, ikke synsing, forklarer 
Fred Inge.
- Og når noe er vanskelig, vil jeg si det rett til 
dem det gjelder, ikke gjemme meg bak noen 
andre. 

EN VIKTIG AVTALE 
- og flere ben
Bilfingers tradisjoner strekker seg altså helt 
tilbake til 1949, da først syreproduksjonen, så 
fullgjødselproduksjonen, kom i gang. Og inntil 
nylig har virksomheten hatt tilhold i lokaler 
som ble bygget allerede på 1920-tallet. I dag 
presses bedriften, og presser seg selv, til å 
tenke annerledes fodi verden ser annerledes ut.

- Aller viktigst akkurat nå er å fortsette og 
prestere, for vi trenger en ny femårsavtale 
med Yara. Den skal forhandles i 2019, 
men vi må holde et høyt nivå og heve oss 
ytterligere. Neste år vil være veldig viktig, 
og ingenting er en selvfølge - det er stein-
hard konkurranse ute i markedet. Men vi 

skal lykkes! 
- Så jobber vi fortsatt med å få flere bein å 
stå på. Mer arbeid for Statkraft, Norwegian 
Crystals og ikke minst havbruksnæringa. 
Der forsøker vi å få flere oppdrag, men har 
også egne satsinger på gang, uten at jeg kan 
si noe nå om hva det er. 

Vanskelige endrings-
prosesser
Tiltakene som skal 
gi effekt
Å bygge ny bedrifts-
kultur

 

 

FAKTA

FAKTA

- Viktigst av alt er at jeg står for det som er bestemt, og at ting er basert på fakta, ikke synsing, forklarer daglig leder Fred Inge Kris-
tensen om den krevende omstillingsprosesse hos vedlikeholdsleverandør Bilfinger i Glomfjord.

Straks 10 år etter at Hydro 
solgte vedlikeholdsvirk-
somheten sin til Bilfinger, 
sliter Glomfjord-avdelingen 
med for lave inntekter i 
forhold til utgiftene. Og 
oppdragene for Yara kan bli 
færre. Da er det hyggelig at 
omstillingstiltakene begyn-
ner å virke.

Det har snudd siden i vår, vi oppnår bedre resultater nå. 
Årsakene er nok flere, men la oss håpe at tiltakene våre 
begynner å virke!

FRED INGE KRISTENSEN

Lederen
FRED INGE
KRISTENSEN,
BILFINGER "

Bilfinger Glomfjord

Vedlikeholdsavsnittene var integrert 
i gjødselfabrikken til Norsk Hydro 
i  Glomfjord fram til rundt 1990. Da 
ble de ulike verkstedavdelingene og 
ingeniørkorpset til enheten HG Ser-
vice, og noen år senere en del av det 
nyetablerte Hydro Production Partner. 
I 2008, tre år etter  at Hydro solgte 
sin landbruksdivisjon og dette ble det 
børsnoterte gjødselselskapet Yara, ble 
også HPP solgt. Siden da er det den 
tyske industrigiganten Bilfinger Berger 
Industrial Services som eier vedlike-
holdsvirksomheten i Glomfjord, først 
med navnet BIS, men fra 23. april 2013 
bare Bilfinger. Konsernet har over 
60.000 ansatte verden over og avdeling 
i Glomfjord, der Fred Inge Kristensen 
er daglig leder for omlag 70 ansatte. 
Vedlikeholdsavtalen med femårsinter-
vall som er inngått med Yara Glom-
fjord, utgjør hoveddelen av oppdrags-
mengden. Men, Bilfinger utfører også 
en rekke andre industrioppdrag for 
aktører som Statkraft, Marine Harvest 
og Norwegian Crystals.

Fred Inge Kristensen (49)

Født på Vall og bodde to år i Vass-
dalsvik før oppveksten på Hunstad i 
Bodø. Utdannet elektroingeniør ved 
Høgskolen i Vestfold -  første jobb hos 
bleie- og bindprodusenten SCA Möln-
lycke i Tønsberg fra 1995. Bosatte seg i 
Sandefjord i -97 og ble elektroingeniør 
hos Kværner Olje og gass, før et fire år 
langt opphold i Saudi-Arabia fra 2001, 
med bygging av rørgate og lagringsan-
legg for ABV Rock Group. Hjemme i 
Norge fulgte elektroingeniørjobber for 
først Benima, så Rambøll Olje og Gass 
og deretter Grenland Group. Fra 2009 
nye fem år utenlands, nå for Hydro og 
prosjektleder ved en aluminiumfabrikk 
i Qatar. Tilbake i Sandefjord i 2014, og 
jobb som elektroingeniør hos malings-
produsenten Jotun, som bygde fabrik-
ker i utlandet. I januar 2016 flyttet han 
til Vassdalsvik og er fra 1. februar i år 
daglig leder hos Bilfinger i Glomfjord. 
Fred Inge har døtrene Ida (f. 1993), 
Line (-95) og Emma (-98) fra tidligere 
ekteskap.

Folk skjønner at det må gjøres endringer, 
så det er lite klager. 

STÅR PÅ NÅR STANS
Bedriften må bli mindre topptung, og 
'flere må ut og skru', som han sier. Og 
det må jobbes mer effektivt, tjenes mer 
penger med staben man har. Men Fred 
Inge Kristensen snakker også om en 
stab som ikke er redd for å stå på:
- Når fabrikken står...da er de ansatte 
i denne bedriften utrolig løsningsori-
entert, og er ikke redd for å ødelegge 
både helga og natta. Vilje til å stille 
opp for å få hjulene igang igjen, den 
er helt unik, og vi har en stab med en 
veldig stor kompetanse, avrunder han 
fornøyd.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Ja, nå rydder vi endel i Meløy Næringsut-
vikling-systemet. Både for å spare utgifter 
og for å forenkle prosessene dersom Meløy 
kommune ønsker å avvikle selskapet, for-
teller Leif Kristiansen.
Han er styreleder både i Meløy Nærings-
utvikling AS og i de heleeide datterselska-
pene MNU Meløy Eiendom AS og MNU 
Meløy Innova AS – sistnevnte er allerede 
avviklet.

RYDDER I MNU
MNU-selskapene slås 
sammen, og aksjer i an-
dre selskaper selges. For å 
spare og forenkle.

TRE BLIR TIL ETT
- For det første slår vi selskapene 
sammen. Det var både klare strate-
gier og regelverk som gjorde at de ble 
opprettet, men siden MNU har ligget i 
dvale mens omstillingsprogrammet har 
pågått, betyr fl ere selskaper bare utgif-
ter vi ikke har inntekter til å forsvare, 
fastslår han.
De tre selskapene har hatt hvert sitt 
styre. I MNU har styreleder Leif med 
seg Line V. Bang og Bjørn Sleipnes, i 
Eiendom har han med seg Line V. Bang 
og i Innova har styremedlemmene vært 
Finn Nordmo og Mary-Ann Selfors.

Vi kjenner formelig lukten av Meløys 
nyere industrihistorie her vi står under 
den store, blå logoen. Bak den skinnen-
de grå veggen der jobbet på det meste 
nesten 50 operatører med sandblåsing 
og rensing av resirkulert silisium. Si 
Pro ble en spinoff -suksess da REC-
veksten for alvor tok av i Glomfjord 
Industripark for 12-15 år siden. 
- Vi har gått mange runder med kredi-
torene og fått utsettelse på låneavdrag. 
Underveis hadde vi jo et håp om at nye 
aktører skulle komme inn som leieta-
kere, fortsetter Leif Kristiansen fra 
innledningen.
- Men fra å være et solid selskap, tæret 
vi stadig mer på egenkapitalen vår, og 
hadde det ikke vært for dette salget, 
måtte vi nok ha styrt mot konkurs, ved-
går Leif Kristiansen, som er styreleder i 
MNU Meløy Eiendom. 

Yara kjøper Si Pro-lokalene Lageret skal automatiseresMNU-selskap unngår konkurs

For Yara løser dette også 
en utfordring på lagersi-
den, og siden selskapet 
ikke ønsker å være leieta-
ker på egen grunn, var det 
kjøp som var naturlig.

LEIF KRISTIANSEN

DRIFT I TOMT GLOMFJORD-BYGG
- Dette salget er en let-
telse på fl ere måter. Yara 
får hånd om et bygg 
som er strategisk viktig 
for dem, mens vi i MNU 
Meløy Eiendom unngår å 
slå selskapet konkurs.

YARA-KJØP ER GOD NYHET
Styrelederen i eiendomsselskapet gir 
oss altså nyheten, den som i lys av 
situasjonen er en typisk god nyhet, for 
fl ere.
- Yara Glomfjord har i høst kjøpt det 
tidligere Si Pro-bygget fra MNU Meløy 
Eiendom, bekrefter Leif.
- Dette er en god nyhet for vårt selskap, 
som kan slette plagsom gjeld, men også 
for Meløy kommune, og Yara Glomfjord.
For, nemlig: Meløy kommune er ho-
vedeier i MNU, som til tross for dagens 
'dvale' fortsatt består gjennom selskapet 
Meløy Næringsutvikling AS og de 
heleide datterselskapene MNU Meløy 
Eiendom AS og MNU Meløy Innova 
AS (avviklet i høst).
- For Yara løser dette også en utfordring 
på lagersiden, og siden selskapet ikke 
ønsker å være leietaker på egen grunn, 

var det kjøp som var naturlig.

FLYTTER TIL MER MODERNE
Dette forklarer at vi har samlet Yara-staben på 
innkjøp og lager til fotografering. For mens 
gjødselprodusenten til nå har hatt sitt hoved-
lager i de eldste lokalene i industriparken 
- verkstedhallene fra 1920-tallet - pågår nå en 
storstilt fl ytteprosess for innkjøpssjef Trond 
Trana og hans stab.
- At vi rydder i lagrene, får bort alt som er over-
fl ødig, trimmer det ned og fl ytter det til andre 
lager, er et behov som har vært på overtid lenge, 
opplyser Yara-ledelsen til Ny Næring.
- Dagens lager er gammeldags med veldig 
høye reoler og etterslep på vedlikehold. Vi 
trenger et mer moderne lager som er mer 
automatisert og som også ivaretar helse, miljø 
og sikkerhet på en bedre måte.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Dette laget kan se fram til bedre ar-
beidsforhold! Innkjøpssjef Trond Tra-
na (f.v.) fl ytter nemlig til det tidligere 
Si Pro-bygget i Glomfj ord Industripark 
sammen med Inez Jentoftsen, Morten 
Amundsen, Christian Solbakken og 
Ivan Dahl. Foto: Rune Meosli.

....og utvide. På opp-
drag fra Yara har Bilfi n-
ger i høst bygget ekstra 
arealer for det som blir 
det nye lageret.

Leif Kristiansen, styreleder med grunn til 
å smile. 

Rasteplassen Uredd er en del av 
vegvesenets «Nasjonale Turistveger». 
Arkitekturen skal legge til rette for 
naturopplevelsene, samtidig som den 
er en attraksjon i seg selv. Haugen/Zo-
har Arkitekter står bak utformingen av 
selve bygget, mens Landskapsfabrikken 
har designet området rundt. Arbeidet er 
utført av Moldjord Bygg og Anlegg.

KUNSTHÅNDVERK
Arbeidet ved anlegget har pågått siden 
februar i år, og det har vært et svært 
spesielt prosjekt.
- Dette har vært både utfordrende og 
morsomt å jobbe med, sier Kåre Egges-
vik i Moldjord Bygg og Anlegg. 
Både selve byggingen og arbeidsplas-
sene har vært spesiell. Uten tilgang på 
strøm, vann og avløp, har entreprenøren 
blitt nødt til å ordne dette selv under 
prosjektperioden. I tillegg er selve be-
tongbygget laget uten rette kanter. 
- Det har vært nesten like mye kunst-
håndverk som bygging. Vi skal levere 
anlegget 21. november, og nå legger 
vi siste hånd på verket, med innsetting 
av hvitt glass og rydding av området. 
Sverdfi sken skal på plass på ny sokkel, 

UREDD-LEVERING
I disse dager kan Moldjord Bygg og Anlegg levere 
den ferdige og spesielle rasteplassen ved «grensen», 
til Statens vegvesen. I første omgang skal anlegget 
settes i prøvedrift fram til jul, for å se om det tåler 
vinteren. 

og vi skal montere benker og sykkel-
stativer, sier Kåre.

PRØVEDRIFT
Steinar Skaar har ansvar for «Nasjona-
le Turistveger» i området, og han kan 
bekrefte at jobben er spesiell.
- Vi måtte gjøre noen endringer un-
derveis. Blant gikk vi bort fra tanken 
om solcelledrift, siden området ikke 
har sollys fra sør. I stedet har vi fått 
aggregat og batterier som skal drifte 
LED-belysningen langs gulv og tak i 
bygget. Vi har også fått kunstneren bak 
sverdfi sken til å lage en ny sokkel, for 
å få fram navnene til de omkomne på 
et bedre vis, sier Steinar.
Nå skal rasteplassen settes i drift fram 
til jul, for å se om den er rustet til å tåle 
de spesielle værforholdene på vinteren. 
Dette vil avgjøre om anlegget skal ha 
vinterdrift eller ikke. 
- Den offi  sielle åpningen av anlegget 
vil skje i mai, slik at det er klart til den 
tradisjonelle kransenedleggelsen på 17. 
mai, sier Steinar.

Tekst: Rune Meosli. Foto: Edmund 
Ulsnæs

SELGER AKSJENE
- Meløy Næringsutvikling eier også aksjer i 
en god del selskaper, og disse jobber vi nå for 
å selge. Ikke alt er lett å få omsatt i dag, men 
MNU er for eksempel største eier i Meløy 
BedriftsService. Aksjepostene i REC og Si Pro 
er solgt underveis og kapitalen brukt til annen 
næringsutvikling, opplyser Leif Kristiansen.
MNU-selskapene eier også andeler i investe-
ringsfondet Meløy Kapital og i eiendomssel-
skapet Sol Nord Eiendom. Disse aksjene skal 
også selges.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Hvor kult er det ikke, da, å komme fra 
olje og gass og over til solenergi?! Og at 
det er et norsk-startet selskap i Meløy, min 
hjemkommune? Kult, rett og slett!

GLAD FOR RETNINGEN
Therese Tindvik (35) er som vi skjønner 
særdeles fornøyd med jobbsituasjonen sin. 
Fra mai i år er hun økonomisjef i Norwe-
gian Crystals (NC), Meløys nest største 
bedrift målt i ansatte. Pendlende mellom 
selskapets base i Oslo og selve fabrikken i 
Glomfjord.
- Ja, jeg er veldig glad for at jeg tok en slik 
retning. Dette er et veldig internasjonalt 
miljø, både kundene og leverandørene våre, 
og jeg ser at det ikke er noen ulempe at jeg 
har jobbet i store selskaper før, mener hun, 
som ‘avsløres’ på etternavnet - altså at hun 
har dype aner i Meløy.
- Dessuten har jeg stor familie her, som jeg 
nå får se mer til. Og fl ere av vennene mine 
som mistet jobben da REC la ned – de 
møter jeg nå igjen. Utrolig artig!

VANT TIL STORT
Sport og sporty: Therese fra Vall ved Enga-
vågen begynte sin reise med idrettsfag ved 
Bodø videregående skole, før tjenestetid og 
utdanning i Forsvaret og deretter master-
utdanning ved Handelshøgskolen i Bodø. 
Ferdig i 2007 reiste siviløkonomen til 
revisorjobb for Deloitte, og senere stillinger 
innen økonomiledelse i Schibsted, samt en 
periode i Codfarmers. De siste årene har 
hun vært tilknyttet det nå fransk-amerikan-

LIKER STORE JOBBER
Det ble for kult og for fris-
tende, rett og slett. Så da sa 
Therese ja til viktig Norwe-
gian Crystals-jobb.

Fra fl ere store selskaper til et selskap som satser stort: Therese Tindvik, opprinnelig fra Engavågen.

Jeg er vant til å være i store selskaper med mye utstyr 
og der jeg har mye folk rundt meg – det er slik jeg vil 
ha det, og slik blir det også her i NC.

THERESE TINDVIK

ske TechnipFMC, et av verdens største 
selskaper innen oljeteknologi og service 
til olje- og gassnæringene.
- Jeg er vant til å være i store selskaper 
med mye utstyr og der jeg har mye folk 
rundt meg – det er slik jeg vil ha det, og 
slik blir det også her i NC, sier hun til 
Ny Næring.

GUNSTIG PENDLING
Det siste halve året har hun nemlig vært på 
lederlaget hos den svært spennende og hardt-
satsende produsenten av silisiumstaver i Glom-
fjord. Det var storebroren Petter som tipset 
henne om den ledige jobben, og Therese hadde 
fra før fl ere familiemedlemmer i bedriften.
- Jeg trivdes veldig godt der jeg var, men dette 
er en spennende og framtidsrettet bransje. Og, 
da NC tilrettela slik at jeg kunne jobbe annen-
hver uke her oppe og annenhver uke i Oslo, da 
ble dette rett og slett for fristende å si nei til, 
smiler hun.
Siden tiltredelsen i mai har hun vært aller mest 
i Glomfjord, og ordningen med annenhver uke 
der og i Oslo gir henne nødvendig nærhet og 
personlig kontakt med alle i virksomheten.

JOBB OG FRITID
- De største utfordringene i en bedrift ligger 
selvsagt alltid i selve produksjonen. Men, det 
er viktig når man vokser raskt slik som NC, at 
administrasjonen også henger med i svingene. 
Slik at man får en god, organisk vekst, forkla-
rer Therese når vi snakker om jobben hennes.
Men vi rekker også å snakke fritid og litt 
fotball:
- Ja, jeg satset ganske seriøst på fotball da 
jeg var ungdom! I dag spiller jeg på et 7-er-
lag i Bærum, da. Jeg er glad i å trimme, og 
er mye på fjellet, men også havet, avslutter 
økonomisjefen hos solenergiprodusenten, 
som er søster av Petter, Trond og Idella.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

10-årsjubileum i bedriften, 
og bursdag på nøyaktig 
samme dag! Da spanderte 
denne karen kake på sine 
kolleger i INVIS!

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLKNY 
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