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Bladet Ny Næring produseres og gis ut av 
Ny Næring AS, et selskap der hovedeier er 
Ulsnæs Holding ANS. Ny Næring profilerer 
næringslivet, og innholdet lages på oppdrag 
fra våre faste samarbeidspartnere. Høsten 
2019 har bladet 23 faste samarbeidspart-
nere, og disse er presentert samlet på annet 
sted i bladet. Bedriftene har i hovedsak sin 
virksomhet i Meløy, Rødøy og Gildeskål i 
Nordland. Formålet til Ny Næring er å for-
midle satsinger og suksesshistorier i noen 
av regionens aller mest solide bedrifter, 
gjerne fortalt av stolte ansatte. Ny Næring 
distribueres som månedsbilag i lokalavisa 
Kulingen følgende datoer i 2019: 6. februar, 
20. mars, 25. april, 29. mai, 19. juni, 28. 
august, 2. oktober, 6. november og 18. de-
sember. Hoveddelen av artiklene publiseres 
også til www.kulingen.no, der de er fritt 
tilgjengelig for alle.
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- Ja, nå skal jeg fungere som daglig 
leder, og har Knut Ivar Amundsen som 
min nestleder, opplyser Gunnar Bråthen 
på telefon fra Bilfinger-basen i Herøya 
Industripark.
64-åringen er nemlig på plass i leilighet 
i Svartisen Apartments, og har lagt en 
kabal for pendling mellom Glomfjord 
og hjemstedet i Porsgrunn.
- Dette blir for en periode på noen 
måneder. Prosessen pågår med å finne 
Fred Inge’s permanente etterfølger, 
opplyser han.
Industriveteranen har gått gradene i Fred Inge Kristensen

Gunnar for Fred
1. oktober logger Fred Inge Kristensen seg ut av Bilfinger. 
Og avløses av en superveteran fra Telemark.

Gunnar Bråthen. Foto: privat

vedlikeholdsvirksomheten gjennom en 
karriere på imponerende 41 år. Platear-
beider, verkstedleder og så seksjonssjef 
for Bilfinger’s største enhet - Region 
Øst, der hele 28 ulike fag er represen-
tert.
- I dag er jeg konsulent i markedsavde-
lingen, i forbindelse med at jeg i april 
neste år slutter for å gå av med pen-
sjon, opplyser superveteranen i tidligere 
Hydro Produksjonspartner, som siden 
2008 er Bilfinger.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Isak René er lærling i platearbeiderfaget, mens 
Jørgen tar sitt andre fagbrev hos Bilfinger som 
industrirørlegger.
- Jeg fikk sjansen til å ta et til fagbrev, med 
kortere læretid, fordi det er relevant for det 

Lærer hos Bilfinger
- Arbeidshverdagen er veldig 
variert og spennende her, og 
det passer oss veldig godt! 
smiler Isak René Nilsen (22) 
og Jørgen Rafaelsen (20), to av 
Bilfingers nye lærlinger. 

fagbrevet jeg allerede har, sier Jørgen.
Fra før av har han fagbrev som industrimeka-
niker, også tatt hos Bilfinger.

Blir på Bilfinger
Isak René forteller at han også ser på mulig-
heten for å ta et til fagbrev etter det han nå 
holder på med, slik som Jørgen har gjort.
- Det er veldig greit å ha flere ben å stå på 
fremover, er han og Jørgen enige om.
Selv om de har mange muligheter for jobb, 
med den fagkompetansen guttene nå tilegner 
seg, så er det hos Bilfinger de vil være.

- Vi trives veldig godt her, arbeidsdagene er 
varierte og arbeidet er spennende, smiler de 
ferske lærlingene.
Å bo og jobbe i hjemkommunen ønsker de 
begge to, og verken Jørgen eller Isak René 
kjenner på noen trang til å flytte vekk.

Aldri kjedelig
- Mange som flytter vekk gjør det kanskje 
fordi vennene deres flytter, og de blir en-
somme her. Men siden jeg har mine venner 
her hjemme, trives jeg veldig godt med å bo i 
Meløy, forteller Jørgen. 

- Samtidig får vi jo reise litt rundt gjennom 
jobben, og jobbe på ulike prosjekter, så det 
blir aldri kjedelig, sier han.
Isak René er bosatt på Ørnes med samboer 
Benedikte Tindvik, og er sønn av Lill Mari 
Nilsen. Jørgen bor på Reipå med samboer 
Kamilla Hagevik Brattøy, og er sønn av Judy 
og Leon Rafaelsen.
I tillegg til Jørgen og Isak René er også Eskil 
Sæterhaug og Erlend Karlsen nye lærlinger 
i Bilfinger. 

Tekst og foto: Malin B. UlsnæsFlott dag i stor-familien
Laksen vokser, anlegget vokser. Og Mowi-familien – sannelig 
vokser den kraftig, den også!
Familie-dagen, den som er blitt en sånn hyg-
gelig tradisjon ved Mowi’s settefiskanlegg i 
Glomfjord, bare vokser og vokser i omfang!
- Da vi startet denne tradisjonen i 2014 var 
det i underkant av 40 deltakere. Nå har dette 
antallet tredoblet seg! sier daglig leder Rose 
Olsen fornøyd.

Vil vise fram
Og dét var nok den store ‘familien’ hennes, 
også! Altså fornøyd med familiedagen 2019. 
Det var nemlig i forrige måned at Rose for 
sjette gang kunne sende den hyggelige invi-
tasjonen til alle sine ansatte og deres familier. 
Hele 120 store og små takket ja ved å delta på 
omvisning, grilling og selvsagt leker for barna.
- Formålet med familiedagen, som også er en 
form for Åpen dag, er at vi skal gjøre anlegget 
enda mer synlig for lokalbefolkningen. Vi vi-
ser fram hva Mowi jobber med i Glomfjord, 
gir informasjon om driften, og de besøkende 

får mulighet til å stille spørsmål til de ansatte, 
forklarer hun.

…og rekruttere
Ikke minst er hun fornøyd med at over 50 
barn denne gangen fikk se på alt det spen-
nende som er å finne på et stort og veldrevet 
smoltanlegg. 
- For, denne dagen ser vi også på som en del 
av vårt rekrutteringsarbeid. Derfor har vi 
ekstra fokus på de minste deltakerne, under-
streker Rose.
Tradisjonen tro organiserte dermed hun og 
staben skattejakt, der de yngste fikk smake på 
skatten. Alle barna fikk også med seg en liten 
gave, som betyr at de som har vært på besøk 
alle seks familedagene, etter hvert har en pen 
mengde tur-utstyr hjemme…

Tekst: Edmund Ulsnæs 
Foto: Silje-Mari Karlsen

Rose Olsen
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Isak René Nilsen (t.v.) og Jørgen Rafaelsen tar læretiden hos Bilfinger, og det er de 
begge godt fornøyde med. – Vi har en variert og spennende arbeidshverdag, som gjør 
at det aldri blir kjedelig på jobb! smiler de to.
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Mye spennende for mange familier, både å se og høre om, da det store og moderne smoltanlegget for laks i Glomfjord ble åpnet for hele 120 ansatte med sine 
familiemedlemmer. På våre bilder er staben representert ved Lise Wallmann – hun deler ut gullmynter, og Andreas Hagland – han var grillmester for anledningen. 
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- Nå er jeg endelig der jeg skal være! smiler 
Robin Lea, bak kolber og reagensrør.
Alltid opptatt av å være i Meløy, alltid med 
tro på at det perfekte for ham er jobb i den 
industri-sterke heimkommunen.
- Jeg er litt petimeter, liker å være nøye med 
ting. Dette er en jobb der det ikke er rom for 
slurv, og der jeg kan jobbe ganske sjølstendig. 
Ting er helt strålende for meg nå, rett og 
slett!
27-åringen kan nesten ikke få sagt hvor 
fornøyd han er med egen situasjon som 

Strålende! sier Robin
Framtidsplanene hans forsvant i skyllevannet med REC Wafer 
Multi i 2011. Noen omveier senere er Robin Lea fra i sommer 
tilbake i Glomfjord. I spennende jobb tett på industrien.

nyansatt i laboratoriet hos SINTEF Molab 
i Glomfjord Industripark. Etter årene med 
først avbrutt REC-læretid, så ryggproblemer 
og arbeidsavbrudd, og så oljenedtur og ar-
beidsledighet i Stavanger. Nå har han landet 
i Meløy, Robin, med hus, egen familie og 
spennende jobb.
- Nå får jeg mer tid heime, og ungene er mer 
glad. Dette har vært målet mitt lenge, så her 
blir jeg!

Tenkte lang sikt
Robin’s sjåførjobb de siste to årene har be-
tydd mye uforutsigbar arbeidstid, og har vært 
krevende for den nystiftede familien. Men nå 
ser det meste bedre ut, og mer avklart. For 
først ble det sommerjobb, deretter kontrakt 
som lærling i laboratoriefaget. Hos SINTEF 
Molab i industriparken.
- Så vidt jeg vet, er det bare to linjer for 
laboratoriefag her i landet, så selv om vi har 
lett en stund, var det vanskelig å oppdrive 
lærlinger. Men så kom vi i kontakt med Ro-
bin, gjennom Opplæringskontoret, forteller 
selskapets gruppeleder i Glomfjord, Mari-
anne Johansen.

- Vi er alltid ut etter å utdanne lærlinger, om 
ikke til Glomfjord, så til våre andre avdelin-
ger, og fordi vi ønsker å ta et samfunnsansvar. 
I dette tilfellet var vi ute etter å rekruttere til 
den lokale staben, og siden Robin er etablert 
i Meløy, ser vi at han kan bli en arbeidstaker 
som blir hos oss over tid, forklarer hun.

Læretid bom stopp
Dét er ord fra sjefen som Robin kan like. 

Helt fra ungdomstiden ønsket han sterkt 
jobb i Meløy, men med diagnose ADHD ble 
skolegangen en sammenhengende utfor-
dring. Unggutten klarte likevel å jobbe seg til 
karaktersnittet som krevdes for videregående 
utdanning i kjemiprosessfag. Som kame-
ratene så han nemlig attraktive jobber hos 
lokomotiver som Yara, eller REC Wafer.
- Så jeg var sjølsagt veldig glad da jeg fikk 
læreplass hos REC. Men, så gikk jo de over-

ende, og jeg fikk ikke tatt fagbrev - lite å 
gjøre med dét.
Som lærling var han blant de siste ‘ut døra’, 
og kom dermed langt bak i køene for andre 
jobber. Robin valgte Vestlandet og hadde 
fine år hos Kverneland på Jæren, som lager 
landbruksmaskiner. Men ryggen likte ikke 
jobben, og etter oljenedturen i Stavanger, og 
uten fagbrev, var han sjanseløs blant tusener 
av søkere til ledige jobber.

Mye fagbrev-prat
Noen år senere, og godt landet og etablert 
hjemme i Meløy, ser altså fortsettelsen sær-
deles lys ut. Og kona Kristina er i ferd med å 
få på plass fagbrev som barne- og ungdoms-
arbeider.
- Det har blitt mye prat om utdanning og 
fagbrev og jobb i familien min det siste året. 
Lillebroren min tar fagbrev, kona tar fagbrev, 
jeg tar fagbrev, og en annen bror og stefaren 

min har fått nye jobber, smiler Robin.
I høst hadde han også tilbud om læreplass 
hos Yara, en arbeidsgiver han lenge ønsket 
seg til. Men denne gangen takket han nei, 
og legger altså langtidsplaner sammen med 
SINTEF Molab.
- Etter å ha jobbet til alle døgnets tider i flere 

år, er det bra for meg og familien med dagtid, 
ikke skift. Dette handler også om utsiktene 
mine til å få fast jobb, og at jeg får et bra 
familieliv, sier Robin Lea, som endelig traff 
blink i arbeidslivet. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Meløy Elektro AS er en installasjonsbedrift med hovedbase på Ørnes, og ble etablert som aksjesel-
skap høsten 1998. Den gangen var det den daværende installasjonsavdelingen i Meløy Energi som 
ble skilt ut som eget selskap, og Elektro AS i Bodø og Meløy Energi AS var likeverdige eiere i den nye 
bedriften. I dag eier disse to henholdsvis 75 og 15 prosent, mens daglig leder Roger Stormo (bildet) 
eier 10 prosent. Meløy Elektro har 16 ansatte som utfører tjenester i hele elektro-spekteret og i både 
Rødøy, Meløy og Gildeskål, og driftsinntektene i 2018 endte på nær 18 millioner kroner. Styreleder er 
Ivar Karl Jørgensen (f. 1939) og daglig leder er Roger Stormo (f. -62).

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

Vi har fokus på å komme til avtalt tid og 
utføre jobben til avtalt pris. ROGER STORMO" Roger Stormo
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  ROBIN LEA (27)

Glomfjord Industripark har hatt produksjon av laksesmolt siden MOWI etablerte sitt forsøksanlegg i 1985. 
Senere har Hydro Seafood og Nutreco vært eiere, og så Marine Harvest, som fra i år heter Mowi Norway AS. I 
Glomfjord driver de 19 ansatte klekkeri og startfôring på øvre område og påvekst-avdeling på nedre område. 
Anlegget er det største i konsernets region nord, og daglig leder er Rose Olsen, mens Svante Brun er driftsleder.

Vår stab gjør sitt ytterste for å produsere sunn og god 
mat. Samtidig tar vi vare på miljøet og hverandre.                      

ROSE OLSEN

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

Rose Olsen, 
daglig leder i MOWI Glomfjord"

O R G A N I C

O R G A N I C

O R G A N I C

MOWI NORWAY AS
8161 Glomfjord
Tlf. 21562440
www.mowi.com

Oppvokst på Reipå og i Neverdal. Kjemiprosessfag ved Meløy videregående skole i Glomfjord, der-
etter læretid ved REC Wafer Multi – denne ble avbrutt på grunn av konkursen i 2011-12. Deretter 
bosatt i Stavanger-området i 5-6 år, og produksjonsarbeider ved Kverneland Group på Klepp. Til 
Meløy våren 2017, og sjåfør for Ørnes Taxi til han i høst ble lærling i laboratoriefaget ved SINTEF 
Molab i Glomfjord Industripark. Gift med Kristina (27), to barn.

- Vi tenker langsiktig rekruttering, men ønsker også å ta 
et samfunnsansvar, forteller Marianne Johansen i SINTEF 
Molab i Glomfjord. Foto: Malin B. Ulsnæs

I sitt yrkesliv har han allerede opplevd flere avbrytelser og omveier, 27-årige Robin Lea. - Men, 
nå er ting helt strålende, både for meg og familien! sier den tidligere fabrikkarbeideren og 
sjåføren som har skrevet kontrakt med SINTEF Molab.
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- Det beste med jobben min 
er når jeg kan sitte alene i en 
maskin, alene på et anlegg og 
bare grave! sier Rainer Sandberg 
(22). Han har siden i mai jobbet 
for Terje Halsan AS som maskin-
fører, og forteller om en jobb 
som passer han midt i blinken. 
Etter videregående utdanning 
både i Glomfjord og på Fauske, 
og læretid hos Reipå Knuseri 
skal han nå jobbe i ett år for 
Halsan.
- Jeg liker å ta ting som de kom-
mer, og har ikke planlagt spesielt 
mye for fremtiden. Men jeg tri-
ves godt her, og kan godt tenke 
meg å fortsette, smiler han.
Rainer bor i Neverdal med sam-
boer Camilla Gustavsen. Han 
er sønn av Roy Arne Sandberg 
og Jeanette Grimstad, og har to 
søsken, Maiken og Roar. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

Ny hos Halsan

Rainer Sandberg

Læreplass hos Yara Glomfjord gir en 
meget god start på yrkeslivet, og hvert 
år tar nye, unge arbeidstakere fagprø-
ven. To år har de gått i lære hos Yara 
Glomfjord, før de sikrer seg et verdifullt 
bevis på kompetanse, nemlig fagbre-
vet. Noen får tilbud om å bli værende 
i bedriften de har hatt læretid i, andre 
søker seg til nye arbeidsplasser. Like fullt 
er det moro for Ny Næring å følge ny-
utdannede fagfolk på deres ferd igjennom 
arbeidslivet. 
Hermann Frøskeland, Marius Gunder-

sen, Kristian Brattøy, Kristoffer Olsen 
og Daniel Brandt har alle tatt fagbrev i 
kjemiprosessfaget. Edvard Pedersen har 
tatt fagbrev i logistikkfaget. De nevnt 
ovenfor har alle sluttet hos Yara etter endt 
læretid. Petter Køllersen, Lasse Aga og 
Jannicke Søreng har også tatt fagbrev 
i kjemiprosessfaget, og har takket ja til 
vikariat i PKL. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs

Ny med fagbrev

Jan-
nicke 
Søreng 
(t.v.) og 
Lasse 
Aga 
har 
bestått 
fagprø-
ven, og 
får al-
lerede 
kjenne 
på ar-
beids-
livet 
som 
fagfolk 
når de 
nå har 
fått 
vikariat 
i PKL.

- Så lenge det er gøy for oss begge å gå 
på jobb, og hverdagen er givende, blir 
vi nok værende i Meløy lenge! Smiler 
Alexander Hammersgård (32) og Berit 
Aarnes Jørstad (31). 
For de har nemlig tatt et stort steg 
sammen, de har valgt å flytte fra fa-
milie og venner for å bosette seg i lille 
Glomfjord. 
- Vi stoppet innom Meløy da vi var på 
ferie for noen år siden, men ellers har 
vi ingen tilknytning til kommunen 
overhodet, forteller samboerparet.
Berit er opprinnelig fra Meldal i 
Trøndelag, og Alexander er fra Hed-
mark. Hun var i 
mammapermi-
sjon med deres 
første barn, 
Eimund (2), 
da flyttingen til 
Nord-Norge ble 
et faktum. 
- Det var jo i all 
hovedsak det 
at jeg hadde jobbtilbud fra Yara som 
gjorde at vi flyttet hit. Men så er jo 
Berit utdannet lege, og det var gode 
jobbmuligheter for henne også her i 
kommunen, forklarer Alexander. 

Omgangskretsen vokser
De har begge studert ved NTNU i 
Trondheim, og møttes gjennom felles 
studievenner. Sammen har de bodd 
flere plasser, men de konkluderer med 
at det nok er i Meløy de har trivdes 

Vi har etablert oss her nå, og 
lagt ned litt arbeid i å skaffe 

oss en omgangskrets, så vi har 
investert litt i å trives i Meløy

BERIT AARNES JØRSTAD

best.
- Vi har etablert oss her nå, og lagt 
ned litt arbeid i å skaffe oss et godt 
nettverk, så vi har investert litt i å trives 
i Meløy, forteller Berit.
Og omgangskretsen vokser stadig, og 
viktige bekjentskaper finner de gjen-
nom jobb, barnehage og gode naboer.
- Begge har vi jobber hvor vi blir kjent 
med nye mennesker, og sønnen vår får 
seg gode venner igjennom barnehagen 
han går i, sier Alexander. 

Familieliv
Og familielivet blomstrer for Alexander 

og Berit; ny-
lig kom lille 
Ragnhild til 
verden.
- At barna 
våre trives i 
barnehagen 
er veldig 
viktig for 
oss, spesielt 

siden vi bor så pass langt unna familie, 
og vi begge er i jobb, sier Berit. 
Hun forteller videre at de har opplevd 
meløyfjæringer som veldig imøtekom-
mende og føler seg godt ivaretatt i 
lokalmiljøet.
- Vi er heldige som har gode naboer, 
fine kollegaer og veldig flinke folk i 
barnehagen som tar godt vare på Ei-
mund, avslutter Alexander med et smil.

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

For halvannet år siden fikk østlendingen, 
opprinnelig fra Hedmark, tilbud om jobb i 
Yara Glomfjord. Sammen med sin samboer 
som den gang var i mamma-permisjon, 
valgte Alexander å gi opp storby livet, og 
starte en ny tilværelse i Meløy. 
- Jeg fikk tilbud om jobb på Yara etter å ha 
søkt på en annen jobb først som jeg ikke 
fikk. Da pakket vi flyttelasset og flyttet 
nordover til Glomfjord! Smiler han. 

Perfekt match
I halvannet år har østlendingen jobbet i 

Ny tilværelse i Glomfjord

Utdannet sivilingeniør på NTNU og vant til storby-miljø, Alexander 
Hammersgård (32) og familien flyttet laaaangt nord, helt til Glom-
fjord faktisk!

Jeg fikk tilbud om jobb på Yara 
etter å ha søkt på en annen jobb 

først som jeg ikke fikk. Da pakket 
vi flyttelasset og flyttet nordover til 
Glomfjord! 

ALEXANDER HAMMERSGÅRD

industriparken, og det kunne ikke passet 
Alexander bedre.
- Jeg tror nok ikke jeg kunne vært noe 
annet enn ingeniør, jeg ser ikke for meg 
noe annet yrke jeg heller ville ha hatt! 
Etter et videregående-løp på studiespesia-
liserende linje i Elverum, og en master-
grad som sivilingeniør fra NTNU, er det 
en godt rustet mann Yara har ansatt.
- Jeg har alltid mestret realfag veldig 
godt, og har likt matematikk, fysikk og 
kjemi best. En utdannelse og en jobb 
hvor jeg får anvende de fagene falt veldig 

naturlig for meg, forklarer Alexander. 

Tatt godt i mot
Og selve jobben Alexander har, består av så 
mangt. Han 
ramser opp en 
rekke arbeids-
oppgaver, og 
alt fra daglig 
vedlikehold til 
budsjettføring 
står på listen 
når han møn-
strer på jobb.
- Jeg har ganske travle dager, ja, og spesielt 
mange pauser blir det ikke. Men man setter 
jo pris på de få gangene man har tid til en 
ekstra kopp kaffe, humrer han.

Han forteller videre om et arbeidsmiljø hvor 
man blir tatt godt i mot som ny-ansatt, og 
som er godt satt sammen med ansatte som 
har et bredt spekter med erfaring.

- Det er en veldig 
god kombinasjon 
av nye og gamle, og 
en god del av de jeg 
jobber med har jo 
jobbet her i mange 
år, og har dette i 
fingerspissene, noe 
som kommer veldig 
godt med! Man kan 

lære mye av dem, smiler han. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

" Vi har gode naboer, fine 
kollegaer og veldig gode 
folk i barnehagen som 
tar godt vare på Eimund.

ALEXANDER HAMMERSGÅRD

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Alexander og Berit har gitt opp storby-livet, og etablert seg i lille 
Glomfjord. Med på bildet er også barna Eimund og Ragnhild.
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I jobben sin som ingeniør på Yara har Alexander en travel hverdag, og mange oppgaver å ta fatt 
på. – Jeg trives godt med travle dager, smiler Alexander.



Oktober er her, og nå har de nye 
førsteårslærlingene hos Yara al-
lerede vært i jobb i en måned! 8 nye, 
unge mennesker er på god vei inn i 
industrien, og i løpet av de to årene de 
har framfor seg vil de tilegne verdifull 
kunnskap og kompetanse. Yara satser 
stort på unge mennesker og hjelper 
8-10 lærlinger fram til fagbrev hvert 
år. Ikke alle disse er sikret jobb i Yara, 
men de blir like fullt en viktig ressurs 
for næringslivet i Meløy. Etter hvert 
skal de ta fagbrev på sine områder, og 
DET gleder Ny Næring seg til å skrive 
om. For det er jo ingenting som er ar-
tigere å skrive om enn dyktige arbeids-
folk som får det til. Isak Maruhn, 
Marcus Klungseth, Andreas Stendal, 
Mads Myrvang, Thea M. Jacobsen 
og Frida Nilsen er nye lærlinger i 
kjemiprosessfaget, og jobber fordelt i 
fullgjødselfabrikken og syrefabrikken. 
Jørgen Pedersen og Magnus Dagfin-
sen er nye lærlinger i produksjonstek-
nikkfaget og jobber i PKL. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

Nye lærlinger på plass

Isak Maruhn 

Freddy Hansen. Foto: Privat.

 

- Jeg har kun gode ord å si om Helgeland 
Smolt, det var en fantastisk arbeidsplass, 
forteller Freddy.
Han har nemlig pendlet til Sundsfjord fra 
Brønnøysund de siste 9 årene, og det var til 
slutt pendlingen som gjorde at Freddy valgte 
å bytte arbeidsplass.
- Det blir tungt å pendle fire turer i året så 

Nye utfordringer 
for Freddy! 
Freddy Hansen (33) har sluttet 
i Helgeland Smolt, og jobber nå 
i Vega Sjøfarm AS.

langt over så lang tid, og det var derfor 
jeg ønsket å skifte jobb, forklarer han.
Som ansatt i Helgeland Smolt jobbet 
Freddy som driftsoperatør, mens han nå, 
i Vega Sjøfarm, som er et datterselskap av 
Nova Sea, får bryne seg på nye utfordrin-
ger i stillingen som för-operatør. 
- Jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfor-
dringer på ny arbeidsplass! sier Freddy.
Freddy Hansen bor i Vevelstad. Han er 
singel og har ingen barn. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs

- Ja, jeg har vel hatt noen ekstra utfordringer 
underveis, smiler David Brækkan til oss, over 
bordet.
Vi sitter i messa, her i den splitter nye og 
velutstyrte fiske- og opplæringsbåten ‘Oscar 
Sund’. Den som er arbeidsplassen hans nå.
- Men, nå er jeg kommet inn på sporet! 
Endelig skal jeg få oppfylt drømmen jeg har 
hatt siden jeg var en neve stor – jeg skal bli 
fisker…

Lærer, og lærer bort
Det er høst og allerede lenge siden skolestart, 
og den blide lærlingen har travle dager i 
Inndyr havn. En tett læreplan skal følges, 
der det meste med båten må mestres – alt 
fra kontroll på motorrommet til spleising 
av tauverk til oversikt på brua. Og nå snart 
kommer en ny gruppe elever – de skal lære 
av lærlingen – og sammen med ham skal de 
ut på tokt, jakte etter fisken.
- Jeg lærer enormt mye selv, når jeg lærer 
bort til elevene. Og jeg lærer å behandle folk, 
ha tålmodighet. Pluss at jeg jo skal lære dette 
faget selv, å bli fisker! gliser David.
Ny Næring følger ham i dagene etter at 
han og mannskapet kom hjem fra verftet i 
Danmark med det flotte opplæringsfartøyet 
‘Oscar Sund’. Og, under dåpen for en drøy 
måned siden, der prominente gjester fra 
fylkeshovedstaden stod i kø for å intervjue 
ham om båten. Og, det er når han snakker 
om båt, om alt det moderne utstyret og om å 
være fisker, at han lyser opp i hele ansiktet.

Liker det ekstreme
- På havet jeg føler meg hjemme. Å jobbe 
som fisker, være på fiskebåt – jeg har drømt 
om det siden jeg var….3 år, tror jeg!
- Det at du aldri helt vet hva du går til når 
du drar ut. At det den ene dagen er blankstil-
le, den neste bare skitvær. Slik er jo egentlig 
livet ellers, også, og på havet får du virkelig 
kjenne på det…
- Å være fisker har sine ekstreme sider, men 
det er dét jeg liker så godt, fastslår David.
Bestefaren fra Hammerfest hadde vært fisker, 
og pjokken kunne hurtigruteskipene på 
rams, den gangen for over 20 år siden, da de 
to speidet på dem fra Ørnes. Og som sagt, 
så gjort: unggutten reiste til Inndyr etter 
grunnskolen. Naturbruk, fiske og fangst 
og…jippi! Læreplass på stor fiskebåt. Men, 
den unge reipåværingen skulle snart møte 
store utfordringer.

David (24) på rett kurs
Endelig på rett spor! Store hel-
seutfordringer hindret i mange 
år David Brækkan i å følge sin 
store drøm. Men nå er han 
her, på et topp moderne fartøy, 
straks klar for fagprøven. Og, et 
liv på havet - som fisker!

At du aldri helt vet hva du går 
til når du drar ut. Det er jo 

egentlig slik livet er, også, og 
på havet får du virkelig kjenne 
på det. Å være fisker har sine 
ekstreme sider, men det er dét 
jeg liker så godt.

DAVID BRÆKKAN

Jeg har diag-
nosen ADD. Da 

har jeg litt av det 
samme stresset i 
kroppen som en 
med ADHD, bare 
at jeg ikke får det 
ut. Dette har vært 
en utfordring hele 
livet mitt.

DAVID BRÆKKAN

Helsa skapte trøbbel
- Jeg har diagnosen ADD. Da har jeg litt av 
det samme stresset i kroppen som en med 
ADHD, bare at jeg ikke får det ut. Dette har 
vært en utfordring hele livet mitt, og skoleti-
den var en kamp. Jeg var fortsatt veldig ung 
da jeg ble lærling på båt, og det ble vanskelig 
å håndtere sykdom og jobb samtidig. Jeg 
måtte etter hvert slutte, forteller David ærlig.
Onkel Håkon ordnet jobb på caféen han 
drev på Ørnes, og jobben som servitør og 
kokk klarte David å håndtere. Men så kom 
mer sykdom.
- Det dukket opp en del svulster, og så kom 

det stadig nye. De var ikke ondartet, men veldig 
vonde, så da måtte jeg slutte på caféen, også….
Januar i år – David blir innlagt på sykehus. Hele 14 
svulster må kirurgene fjerne. 400 sting syes i den 
unge kroppen. 
- Nå er jeg nesten frisk. Noen småskader igjen, men 
å jobbe på opplæringsfartøy er litt mindre hektisk 
enn fiskebåt, så legen sier at dette skal gå bra. Sakte, 
men sikkert kan jeg gi full peising, ler han i dag.

Ikke bare lønna
- Flott læringsmiljø på Inndyr?
- Javisst, denne båten er unik i Norge. Og så har vi 
fiskemottak, fiskebutikk, Salmon Center med vis-

ningsanlegget, Gifas og skolen med flotte lokaler. 
Det kunne ikke vært bedre.
- Så nå blir du endelig fisker?
- Ja, i mars er læretida ferdig. Klart at den gode lønna 
spiller en rolle, men for meg dreier det seg mest om 
andre ting. Selv om vi har gode forhold om bord, 
får man testet seg. Ofte lange perioder ute på havet, 
kanskje hardt arbeid og lite søvn. Det er en livsstil, mer 
enn det er en jobb. Og så friheten – det er virkelig noe 
helt annet enn å være på land. Isolert, ikke tv-dekning, 
ikke mobildekning – det er egentlig utrolig godt! sier 
han om fiskeryrket, han som endelig skal bli fisker.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Slekten stammer fra Vikan-gården 
ved IRIS-anlegget i Bodø, mens David 
er oppvokst på Reipå i Meløy.  Er sønn 
av Anita-Helen Ragnvaldsen, nevø av 
Håkon Gjersvik Nilsen og sønnesønn 
av Britt G. Nilsen og Agnar Nilsen. Et-
ter videregående skole med naturbruk 
og fiske og fangst ble læretiden av-
brutt av sykdom, men David fullfører i 
mars læretiden på opplæringsfartøyet 
‘Oscar Sund’ på Inndyr.

  DAVID BRÆKKAN (24)

Han fikk en krevende 
start på yrkeslivet. Men, 
nå har David kontroll 
på helseproblemene 
sine, og stortrives i den 
siste delen av læretiden 
i fiske og fangst. I mars 
mønstrer 24-åringen av 
på Meløy videregående 
skole’s opplæringsfartøy 
‘Oscar Sund’ og vil bli 
fisker på heltid.

Når det er snakk om båt, fangstutstyr og 
fiskeryrket, lyser han opp i hele fjeset, 
David Brækkan fra Reipå. Nylig hadde 
han en viktig rolle da fylkesråd for utdan-
ning, Hild Marit Olsen, kom på besøk for 
å døpe ‘Oscar Sund’, opplæringsfartøyet 
som du ser på våre bilder. David pekte og 
forklarte for både Hild Marit, Meløy-ord-
fører Sigurd Stormo og de svært mange 
skuelystne som fikk komme om bord.
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Arne Wiik har en helt spesiell kompetanse som 
gjør ham til en viktig mann for Moldjord Bygg 
og Anlegg. På store og kostnadskrevende opp-
drag for kunder, er hans erfaring som prosjekt-
leder ofte avgjørende for god gjennomføring.
- En utfordring her har vært å få betongbilen i 
posisjon og tømt raskt nok, slik at den rekker 
neste ferge tilbake til fastlandet. Overnatting 
for sjåføren blir svindyrt, smiler Arne.

For 250 millioner!
Vi er på Sørarnøy og hos bedriften Salten 
N950, der Salten Aqua AS er hovedeier og 
Johan Edvard Andreassen er daglig leder. 
Lakseslakteriet er ombygget og utvidet i flere 
etapper, etter at det tidligere også var fiske-
mottak. Nå investerer eierne over 250 mil-
lioner kroner i utbygging og en svært kraftig 
økning i slaktekapasiteten.
- Noe av det første som skal på plass, er en 

En utfordring her har vært å få betongbilen i posisjon 
og tømt raskt nok, slik at den rekker neste ferge.

ARNE WIIK

Typisk Moldjord på Sørarnøy: 
store bygg, store investeringer, 
stort ansvar.

Typisk Moldjord i Bodø: store 
bygg, store investeringer, stort 
ansvar.

tankfarm med seks tanker for blod og innvol-
ler – den måler 30 x 25 meter. Det vi nå jobber 
med er å lage fundamentene for tankene, og et 
basseng som vil samle opp dersom en av tankene 
skulle revne, forklarte Arne Wiik til Ny Næring 
tidligere i sommer.

Tankene er starten
Vi tar bilde av ham sammen med Levi Vollan fra 
den lokale underleverandøren Vollan Maskin, 
og Arne’s kollega og bas Vytautas Jonhuskis. 
Moldjord er også involvert i forberedelsene for et 
avsaltingsanlegg - Salten N950 er storforbruker 
av ferskvann, og ønsker å bli selvforsynt ved et 
slikt anlegg som omdanner saltvann til ferskvann. 
Til tankfarmen har Arne og laget hans ansvar 
for sprenging, betongarbeid og bygging i stål. 
Om lag 300 kubikk betong, om lag 20 tonn 
armering, og pre-fabrikering av elementer inne 
på Inndyr.
- Vi kommer også til å levere tilbud på selve 
slakteriet, som skal ferdigstilles neste år, opplyser 
Arne Wiik.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Kåre Eggesvik har en helt spesiell kompetanse 
som gjør ham til en viktig mann for Moldjord 
Bygg og Anlegg. På store og kostnadskrevende 
oppdrag for kunder, er hans erfaring som 
prosjektleder ofte avgjørende for god gjen-
nomføring.
- Den største utfordringen her er at det skal 
gå så raskt, og midt i ferietiden – vi skal være 
ferdig første uka i september, sa Kåre til oss 
tidligere i sommer.
- Og fordi det går så fort, pågår prosjekterin-
gen delvis samtidig som arbeidet vårt – dét 
gjør også prosjektet litt spesielt.

Digre tørker, digert gulv
Vi er på Burøya ved Bodø og hos bedriften 
Pelagia (tidl. Bodø Sildoljefabrikk, red. anm.), 
som eies av Austevoll Seafood AS og Kvefi AS 

og der Jon Vestengen er fabrikksjef. Fabrik-
ken har bygget om og bygget ut i flere etap-
per, og står foran nye, store utvidelser. Nå 
bytter virksomheten ut tre tørker som skal 
erstattes med tre nye, hver på 120 tonn.
- Vi har støpt fundamentene til tørkene, og 
så skal dagens hall utvides, pluss at vi støyper 
1.200 kvadratmeter med gulv. Før dette 
hadde vi også grunnarbeidet, opplyste Kåre 
til Ny Næring tidligere i sommer.

Ferien gjennom
Sommer, ja. Det ble lite fellesferie der i 
gården – en bemanning på 12 Moldjord-
menn var til enhver tid på jobb sommeren 
gjennom, for å makte tidsfristene. 
- Litt spesielt med et såpass stort prosjekt 
gjennom hele ferieavviklingen – jeg selv tok 
ikke ut mange feriedager. Og den viktigste 
milepælen var beinhard – de nye tørkene 
skulle inn den første uka i september. I slik 
industri er det som kjent ytterst viktig at 
produksjonen kan starte etter planen, for et 
døgn uten produksjon koster masse penger!
I høst er produksjonen ved Pelagia i gang 

igjen, men fra senvinteren braker det løs 
igjen med mer ut- og ombygging.
- Da satser vi på at vi har gjort en så god 

Den største utfordringen her er at det skal gå så 
raskt, og midt i ferietiden. Og prosjekteringen pågår 
delvis samtidig som arbeidet vårt. KÅRE EGGESVIK

jobb at vi får være med videre, smiler Kåre 
Eggesvik.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

 

 KÅRE EGGESVIK (58)
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For store anledninger

Hold deg fast: hektisk sommer på Burøya for 
Moldjord’s prosjektleder Kåre Eggesvik.

Oppvokst i Eggesvika i Beiarn, storebror til 
Svein (f. 1964) og Torleif (-68). Tømrerlinja 
ved Aspåsen videregående skole, deretter 
fagbrev og to år hos Byggmester Oskar 
Hoff i Bodø. Kom til Moldjord Bygg og 
anlegg i 1988, først som tømrer, fikk senere 
Byggmester-papirer, og har de siste 15-20 
årene vært prosjektleder. Er også største 
eier. To barn, Lena (-81) og Hege (-86), og 
sju barnebarn.  

Samarbeider godt: Arne Wiik (t.v.) og Levi 
Vollan bygger tankfarm på Sørarnøy.

 

ARNE WIIK (62)

""
Oppvokst på Inndyr, storebror til Jan Sverre 
og Inger Marianne. Fagbrev som tømrer og 
så forskallingssnekker, senere teknisk fag-
skole. Har jobbet for Byggmester Alfred Jør-
gensen, Furuholmen og AS Anlegg i Bodø, 
og er siden 2006 formann og prosjektleder 
hos Moldjord Bygg og Anlegg. Bor i Bodø 
med kona Torill, og de har barna Bjørn (f. 
1983), Tone (f. -86) og Andreas (f. -91). 
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- På det vi skulle selge i vår og sommer er vi 
omtrent på budsjett. Nå er vi selvsagt spent 
på hvordan høsten blir, forteller daglig leder 
John Kristian Karlsen i Arnøy Brygge AS.
Eller la oss si Nye Arnøy Brygge. For rei-
selivsanlegget på Nordarnøy anno 2019 er 
noe helt annet, både på bygningsmasse, stab, 
budsjettmål og investerte millioner.
- Den største oppturen i sommer er at vi nå 
har en grunnstamme av personale som fun-
gerer godt, og at ting begynner å gå litt av seg 
selv. Mens dette før var et slags hobbyprosjekt 
drevet av en familie, er det nå en ‘ordentlig 
bedrift’, fastslår John Kristian.
- Og så fikk vi bedre besøk i sommer enn det 
vi hadde forventet.

Litt skummelt, men…
Karlsens rigget i fjor om på strukturen og 

Full gass fortsetter
I år tok Arnøy Brygge skrittet fra 
å være travel ‘familiehobby’ til 
å bli en av de største reiselivs-
virksomhetene i Salten. Hvor-
dan har det gått, og hva skjer 
nå?  Om det er blitt mange 

våkenetter på grunn av 
investeringen? Nja…job-
ber du lange nok dager, så 
får du sove om natten.

JOHN KRISTIAN KARLSEN

eierskapet i sine selskaper, og satte utfor fra 
øverste avsats, hva Arnøy Brygge AS angår. 
20-25 millioner kroner ble investert i flere 
overnattingsplasser og ikke minst splitter 
nytt restaurantbygg 
– innviet i vår. Litt 
fisketurisme og litt 
sommeråpent er blitt 
til: et helårs, fullblods 
reiselivsanlegg med 
7-8 årsverk.
- Om det er blitt 
mange våkenetter på 
grunn av investerin-
gen? Nja…jobber du 
lange nok dager, så får 
du sove om natten, flirer John Kristian.
- Klart det er litt skummelt med en så heftig 
satsing. Men samtidig var dette veloverveid, 
og vi har troen på det vi driver med. Og nå 
leverer vi jo, omsetningsmessig, på det nivået 
vi skal, selv om vi har litt å gå på på kost-
nadssiden.

Har løsnet litt
En lang sommersesong med åpent hver dag, 
ukentlig havrettsbord og en rekke enkeltar-

rangementer, er nå tilbakelagt. Nå kommer 
tradisjonelt roligere tider. Men, store inves-
teringer skal som kjent betales i alle årets 12 
måneder...

- Ja, høsten blir spen-
nende. Vi ser at det etter 
mange års arbeid har løs-
net litt i år, ved at stadig 
flere bedrifter kommer 
hit, særlig fra Norge og 
mange fra Oslo. Nord-
arnøy ligger veldig sentralt 
i Europa – bare 30 minut-
ter fra Bodø sentrum og 
en skikkelig flyplass.
- Nå skal vi ikke øke mer 

på fisketurisme, heller redusere antall båter 
og satse på mer guiding, service og tjenes-
ter – en annen kvalitet enda mer rettet mot 
kjøpesterke grupper. Vi ser at en drift som 
krever flere ansatte gjør dette tryggere – vi 
blir for eksempel mindre sårbar når noen er 
syke eller slutter, forteller John Kristian fra 
selskapets strategi-tenking.

Kina og nordlys
- Og Kina?

- Ja, i forrige måned deltok jeg under en in-
teressant og lærerik konferanse om øy-turis-
me, i Kina. Kineserne reiser også i nordlys-
tiden, og dette har vi til nå ikke satset på. 
For vi ligger perfekt til for nordlys, med null 
lys-forurensning. Men, jeg ville lære mer om 
kulturen, folkene og språket, for dét er viktig 
når man skal satse. De er litt annerledes enn 
andre kundegrupper – blant annet må vi i 
matveien tenke å vri de lokale rettene litt i 
retning det som er deres tradisjoner, forklarer 
han.
Andre fra ledelsen i reiselivsvirksomheten har 
besøkt Russland for å vedlikeholde kontakter 
og møte agenter.
- Jeg er veldig stolt av den utviklinga vi har 
fått til. For første gang kjenner jeg at vi har et 
komplett anlegg, nå er det slik det skal være. 
Fortsatt ønsker vi å utvikle, men det blir på 
kapasitet og andre små justeringer, mener 
John Kristian Karlsen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Ronny Widerberg          
Tlf. 95743397                 
ronny@swlean.com       

Ulla Simonsson
Tlf. 90611874
ulla@swlean.com

Gjør som Volvo Cars, Polarplast, Finneid Sveis, IKEA Industry, 
Rapp Bomek, Spenncon, Hepro, Green Cargo og mange andre: 
la Simonsson & Widerberg Lean Consulting gjøre sin presise 
status-analyse av virksomheten!

Enten bedriften er liten eller stor: vi gir dere et klart bilde av 
forbedringspotensialet. Men også hvilke flaskehalser som 
må bort, slik at lønnsomheten kan øke. Og framtiden bli enda 
tryggere.

Har du en lederstilling og vil at 
bedriften skal gå godt, både nå 
og på lang sikt? Men, at dagens 

konkurrransekraft kan bli bedre? 

Flaskehals
Bedre flyt
KvalitetHvordan har det gått ved Arnøy Brygge, i den første sommersesongen etter stor-investeringene i ny restaurant 

og økt kapasitet? - På salgssiden er vi på budsjett – besøket har vært bedre enn forventet. Nå er vi spent på 
høsten, forteller daglig leder John Kristian Karlsen, helt til høyre på dette bildet av staben på Nordarnøy. 
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OKTOBER  

Kran, Truck, Maskinfører kurs 
Inndyr 14.-17. okt 
Påmeldingsfrist 1. oktober 

Rømmningssikringskurs 
Steigen  15.okt 
Påmeldingsfrist 1. oktober 

Legemiddel og kjemikalier kurs 
Sundsfjord 22.okt 
Påmeldingsfrist 1. oktober 

Truck og kranførerkurs 
Inndyr 14.-17. oktober 
Påmeldingsfrist 1. oktober 

Styreseminar  
Inndyr 23.oktober 
Påmeldingsfrist 4. oktober.  Klimavennlig kompetanse

Grunnkurs i arbeidsmiljø / 40-timers HMS-kurs, 
Inndyr 30.-31. oktober - 1. samling 
Påmeldingsfrist 16. oktober.  Klimavennlig kompetanse
    
NOVEMBER   

Grunnkurs i arbeidsmiljø / 40-timers HMS-kurs, 
Inndyr 13.-14. november - 2. samling 
Påmeldingsfrist 16. oktober.  Klimavennlig kompetanse
  
Speil- og elektromuffesveising av plastrør 
Engavågen 17.-20. nov
Påmeldingsfrist 30. september

DESEMBER        

Kran, Truck, Maskinfører kurs 
Halsa 3.-6.des 
Påmeldingsfrist 20. november

Varmearbeiderkurs 
Ørnes 11.des 
Påmeldingsfrist 20. november

www.kig.no/kurs
KURSOVERSIKT
Kigok gir 33% rabatt på kurs til alle våre lærlinger

Ta kontakt for mer info og kurstilbud, eller gå inn på våre 
hjemmesider for mer info: http://www.kig.no/Kurs
kine@kig.no mob: 481 68 060 
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Ørnes Blikk AS ble etablert som Auduns Blikkenslagerverksted i 1956, og er en av Meløys aller 
eldste bedrifter. I dag drives virksomheten av Auduns sønner Svein (bildet), som er daglig leder, og 
Jan-Petter, som er styreleder. Bedriften omsatte for 8,1 millioner kroner i 2016, og har 7 ansatte.

Jeg vil at kundene våre skal kjenne på at det 
lønner seg å bruke en fagmann. At arbeidet 
vi gjør har kvalitet, og at det er ryddig og 
ordentlig når jobben vår er gjort.   SVEIN OLSEN

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

- Jeg har en veldig variert arbeidshverdag, med 
mange forskjellige oppgaver som er veldig fint, 
fordi da blir det ikke kjedelig! sier Glenn. 
Han er født og oppvokst i Tjongsfjord, og 
etter å ha snust litt på by-livet i Tromsø, valgte 
han å komme hjem igjen for å jobbe.

Kystvakta
Glenn har gått ved Meløy videregående skole 

Sin egen vei

Glenn Håvard Mathisen (20) dro 
til Tromsø og utdannet seg til 
skipselektriker. Nå er han kom-
met hjem, og er ny-ansatt hos 
Helgeland Smolt. Det er jo om å gjøre å fikse ting så fort som 

mulig, hvis noe blir ødelagt. Da må man 
løpe litt, av og til!

GLENN MATHISEN

avdeling Glomfjord, der gikk han elektro-
linja. Deretter gikk ferden videre til Tromsø, 
hvor han utdannet seg til skipselektriker.
- Jeg har ingen i familien min som 
har gått denne veien før meg, så jeg 
fant vel litt min egen vei, kan du si!
Deretter fikk han læreplass hos 
kystvakta, på den svært profilerte 
båten K/V Andenes, som blant an-
net var et av flere skip Norge sendte 
som bidrag under Gulfkrigen i 
1990. Etter endt læretid tok Glenn fagprøven 
som elektriker, og endte opp tilbake i kjente 
trakter.
- Det er veldig fint å kunne bo hjemme, det 
er her jeg kjenner folk og har omgangskret-
sen min, forteller den unge arbeidsmannen. 

Kjenner på ansvar
I løpet av arbeidshverdagen på Helgeland 
Smolt er det mange spennende utfordringer 

for Glenn å ta tak i.
- Det er jo om å gjøre å fikse ting så fort som 
mulig, hvis noe blir ødelagt. Da må man 
løpe litt, av og til, ler han. 
Hos Helgeland Smolt jobber de ansatte med 
store verdier, og selv om laksesmolten er 

liten, skal den etter hvert selges for en rimelig 
stiv kilospris. 
- Kjenner du på presset når du jobber med 

en så viktig produksjon?
- Ja, det er klart, man kjenner jo på 
et ansvar, og at man ikke vil gjøre 
noe feil, når det er snakk om så store 
verdier. Men det går som oftest bra, 
avslutter Glenn. 
Glenn er sønn av Oddmund Mathi-
sen og Ragnhild Seljevoll. Han har 

tre søstre; Sandra (27), Lene (25) og Tina 
(22).

Tekst: Malin B. Ulsnæs og 
Edmund Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs

Han trives med varierte arbeidsoppgaver og en til tider hektisk arbeidsdag, Glenn Mathisen.

- Alltid hyggelig å jobbe for Yara, 
smiler Kåre Eggesvik.
Prosjektlederen hos Moldjord 
Bygg og Anlegg koordinerer nå 
ved månedsskiftet hele tre jobber 
som entreprenøren utfører for 
Yara Glomfjord. Våre to små 
bilder viser henholdsvis utlektin-
gen av vestveggen på fabrikken, 
og arbeidet med tanker, der Yara 
skal imøtekomme den nye tank-
forskriften. Til vårt hovedbilde er 
stikkordet boraks.

13 meter høy
- Vi bygger et nytt system for 
innkjøring av boraks, opplyser 
prosjektleder Jon Roger Peder-
sen.
Boraks, eller natriumtetraborat, 
er et fargeløst mineral som er 
ett av råstoffene som brukes i 

gjødselproduksjonen.
- I tredje etasje inne i fabrikken 
bygger vi en dagsilo for boraks. 
Hit skal det bygges et innkjø-
ringssystem fra en 13 meter høy 
lagersilo på utsiden av fabrikken. 
Det er grunnarbeidet og fun-
damenteringen til denne siloen 
som Moldjord utfører akkurat 
nå, forklarer han.
I et allerede trangt område mel-
lom fabrikkbygningene bygges 
dermed et fundament med 
diameter 3,5 meter. Is i magen.

Presisjonsarbeid
- Ja, for det er masse høyspent 
og installasjoner i bakken, så her 
måtte det gås forsiktig fram i 
gravingen, smiler Kåre.
Som engasjerte graveekspertene 
hos Terje Halsan AS til akkurat 

dette presisjonsarbeidet. Av 
samme grunn – mye infrastruk-
tur under overflaten - fjerner 
man ikke all masse ned til fjell, 
men benytter åtte meter lange 
stålkjernepæler under funda-
mentet. Til dette har Kåre & Co. 
leid inn andre eksperter, nemlig 
Polarpæl.
- Akkurat dette oppdraget kom 
svært raskt i gang, og vi er ferdig 
allerede i neste uke, opplyser 
Kåre.
Mens for Yara vil både reha-
bilitering av fabrikkveggene, 
installasjonene i forhold til tank-
forskriften og resten av boraks-
prosjektet, strekke seg gjennom 
både dette året og neste.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Tre på samme tid
Få kjenner gjødselfabrikken i Glomfjord bedre enn Moldjord Bygg og An-
legg. I disse dager har entreprenøren tre Yara-oppdrag, samtidig. 

Mye Yara for Moldjord i høst! Hovedbildet viser fundamentet som 
skal holde en 13 meter høy lagertank for boraks. De små bildene 
viser renovering av vestveggen på fullgjødselfabrikken, og så er 
det prosjektleder Kåre Eggesvik (t.v.) og Escon’s prosjektleder 
Einar Sandaa som smiler til fotografen i forbindelse med opp-
samlingsbasseng for tanker. Stillas-bildet: Malin B. Ulsnæs
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Halsa Bygg AS
Dalheimveien 2
8178 Halsa

Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

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

Ny Næring profilerer næringslivet i Meløy, Gildeskål og Rødøy, og først og fremst våre 23 faste 
samarbeidspartnere, som du ser presentert på disse to sidene. Ny Næring har som formål å finne 
og fortelle suksesshistorier fra disse virksomhetene, og gjør dette i samarbeid med stolte ansatte 
og stolte bedriftsledere. Ny Næring produseres og gis ut av selskapet Ny Næring AS.

Våre samarbeidspartnere: 
NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

Helgeland Smolt AS
Sundsfjord
8120 Nygårdsjøen
Vakttelefon Sundsfjord: 954 76 458
Vakttelefon Reppen: 484 09 846

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

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

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

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

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

Moldjord Bygg 
og Anlegg AS
Nedre Beiarvei 906
8110 Moldjord
Tlf. 75569440
www.moldjord.no
post@moldjord.no

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

Norwegian Crystals AS
Sam Eydes vei 26
8160 Glomfjord
Telefon: 75 72 32 00 
www.crystals.no
post@crystals.no

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

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

Terje Halsan AS
Garasjeveien 5
8160 Glomfjord
Telefon: 75 75 25 91
Telefon: 48 27 48 27
post@halsan-as.no

Ewos
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

I det spennende fagmiljøet i Gildeskål 
Marine Center på Øya på Inndyr er Kigok 
en sentral aktør. Kigok er en sammen-
slutning mellom stiftelsen Kunnskaps-
senteret i Gildeskål og foreningen 
Opplæringskontoret for fiskerifag i Midtre 
Nordland. Mens opplæringskontoret 
ble etablert allerede i 1992, var kunn-
skapssenteret en realitet fra 1996. I dag 
betjener de sju heltidsansatte   forret-
ningsområder som kurs, kompetanse-
heving, rekrutteringstiltak for fiskeri- og 
havbruksnæringene, prosjekter og 
prosjektstyring, opplæringskontor med 
fagbrevutdanning, og lokalt studiesenter. 
I og ved det nylig utbygde og ombygde 
GMC-bygget finner vi en rekke aktører. 
GMC eies av Gildeskål Forskningsstasjon 
(26 prosent), Gigante Havbruk (21), Kunn-
skapssenteret i Gildeskål (21), Sjøfossen 
Næringsutvikling (16) og Polarplast (16), 
mens flere andre aktører er leietakere: 
Salmon Center, Meløy videregående 
skole, Frost Kraftentreprenør, Nordlands-
nett, Løvold A/S og ISS Renhold. Kigok 
har samlede driftsinntekter på 10-12 
millioner kroner årlig, og mens Tore 
Laugsand er daglig leder for Kunnskaps-
senteret, er Camilla H Kristensen daglig 
leder for Opplæringskontoret.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 
O R G A N I C
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Selstadvinduet AS
Selstadveien 65
8149 Neverdal 
Tlf.: 75 72 12 40
www.selstadvinduet.no
post@selstadvinduet.no

Meløy Elektro AS
Kystveien 4
8150 Ørnes 
Telefon: 75 72 02 00
post@meloyelektro.no

Solhaug Byggevare AS

Tore Laugsand, daglig leder i Kigok

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

Glomfjord Industripark
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Tlf. 75 71 99 00
www.glomfjordindustripark.no
Kontaktperson: 
Leif Kristiansen, avdelingsleder
Tlf. 41458827
Epost: leif.kristiansen@yara.com
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Arnøy Brygge AS

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

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

En del kjente fjes hos Yara Glom-
fjord takker nå for seg, etter meget 
lange og respektable karrierer i virk-
somheten. En av dem er Hilmar 
Sjøteig, som når han formelt er ute 
av bedriften 31. januar, har tjenes-
tegjort i gjødselfabrikken i 43 år (!). 
Hilmar har vært ufør-pensjonist fra 
i sommer, i likhet med Nina Sand-
vik Hansen, som har bakgrunn fra 
pakkeri-kai-lager og i siste del av 
karrieren logistikk. Hun er formelt 
ute av selskapet 28. februar neste 
år. Formelt ferdig er i høst også 
Svein Magne Lindgård, også han 
logistikk-mann gjennom mange 
år – han har dato 31. oktober i år, 
etter å ha vært ufør-pensjonist siden 
februar i år. ‘Takk for meg’ kan 
også elektroingeniør Axel Johnsen 
si – han gikk av med pensjon 1. 
juli. Og: ute av Yara Glomfjord er 
nå prosessingeniør Matej Halasa, 
som er ferdig med sin stasjonering 
i Glomfjord og i juli dro videre til 
Yara i Pilbara, Australia. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Karriereslutt

Hilmar Sjøteig

Kunnskapssenteret i Gildeskål
Øya 49, 8140 Inndyr
Telefon: 926 91 573
www.kig.no 
kig@kig.no

- Jeg gleder meg vel-
dig til å jobbe for Ny 
Næring, det er veldig 
stas å få ta del i fami-
liebedriften! forteller 
Malin B. Ulsnæs (21), 
ny ansatt i Ny Næring 
AS. 
Profileringsbladet Ny Næring 
ønsker å utvikle seg på flere 
plattformer, og å i fremtiden 
kunne jobbe bi-medialt for 
kundene sine. I den sam-
menhengen vil den nyan-
satte 21-åringen kunne styrke 
bedriften.
- Det blir veldig spennende 
å jobbe som innholdsprodu-
sent for Ny Næring, jeg synes 
profilering er veldig interessant, 
og det kommer nok til å by på 
mange spennende utfordringer, 
forteller hun.
Malin har gått ungdomsskole 
på Ørnes, før hun flyttet til 
Bodø for å gå medier og kom-
munikasjon- linja på videregå-
ende.
- Jeg gikk et år på skolen i Bodø, men så 
fant jeg ut at jeg ikke skulle jobbe med 
media likevel. Dét varte jo ikke så veldig 
lenge, ler hun og henviser til ny-jobben. 
Hun forteller videre at etter et år i Bodø 
var hun usikker på hva hun ville bli, og 
valgte å ta seg et friår for å jobbe. Men 
etter hvert måtte skolegangen fullføres.
- Etter mye om og men valgte jeg å søke 
meg inn på studiespesialisering ved Meløy 

videregående Skole, og gikk ut med vit-
nemål våren 2019. Nå blir det spennende 
med fast jobb i Ny Næring! avslutter hun. 
Malin er oppvokst på Ørnes, og bor der 
med samboer Robert Lorentzen (21). 
Hun er datter av Edmund Ulsnæs og 
Ranveig Bakken, og har to søsken; Synne 
(22) og Ola Elias (9).

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Med fokus på 
profilering

Malin Bakken Ulsnæs
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Kigok

Mowi Norway AS
8161 Glomfjord
Tlf. 21562440
 www.mowi.com
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Meløy’s eget ‘Energihuset’ stod ferdig i 1974 som base for drift og administrasjon av 
daværende Meløy kommunale elektrisitetsverk – etablert i 1938. På disse bildene ser 
vi dagens romslige og ryddige bygg-, lager- og kaiområde – virksomheten heter siden 
1997 Meløy Energi AS. Selskapet er heleid av Meløy kommune, og virksomheten og 
staben på 31 er siden i fjor delt i et nettselskap og et driftsselskap. Energibygget huser 
også de tidligere installasjonstjenestene – i dag selskapet Meløy Elektro AS – og dessu-
ten kirkekontoret/Meløy kirkelige fellesråd. Meløy Energi AS ledes av administrerende 
direktør Børge Selstad (f. 1980), og styreleder er Rolf Inge Sleipnes (f. -57).

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Etablert i 2006 av Bjørn-Wiggo Eriksen, som fortsatt er 
hovedeier. Selskapet spesialiserer eg på tredimensjonal 
laserskanning og industrimåling, og 3D-modellering. Fikk 
NHO Nordlands Nyskapingspris i 2008, og året etter Spa-
rebank1 Nord-Norges Næringspris. Bedriften har lokaler 
i Glomfjord Industripark, og de 11 ansatte oppnådde i 
2018 en årsomsetning på 10,1 millioner kroner, mot 8,8 
året før. Daglig leder er Pål Einar Olsen.

20 21

- Alltid hyggelig å få en slik oppmerksomhet, 
og bra at vi får profilert oss på denne måten! 
sier Pål Einar Olsen.
- Og timingen for en slik kåring er bra, for det 
er mye positivt som skjer nå. Jeg vil absolutt si 
at vi er optimistisk over fortsettelsen!
INVIS-sjefen holder gjerne fram spesialkaken 
fra Ny Næring. Med bilde på toppen, og i gra-
tulasjonsteksten utnevnes virksomheten hans 
til ‘Månedens bedrift’ her i bladet. Faktisk helt 
på sin plass, kan altså Pål Einar fortelle.

Helt nye. Og viktige
 - Fra i år har vi fått fotfeste med rammeavtale 
hos Norcem i Kjøpsvik, og vi har fått oppdrag 
for Elkem i Sørfold. Dette er store og viktige 
virksomheter i vårt nærområde, Salten, og det 
er første året at vi jobber for dem. Viktig og 
positivt!

Optimisme hos Månedens
En strevsom vinter ble avløst 
av en bedre vår, en bra sommer 
og en utmerket høst. INVIS er 
månedens bedrift i Ny Næring! 

Idet hele tatt har vi lyktes med 
det som vi har jobbet målret-

tet over tid for å få til. Nemlig 
å få et bredere kundegrunnlag 
enn vi hadde.

PÅL EINAR OLSEN

Kontrakt med 
‘de store’
Bredere kunde-
grunnlag
Glad for økt 
bemanning

Månedens bedrift: daglig leder Pål Einar Olsen tar gjerne imot kaken som markerer at INVIS utnevnes som månedens bedrift her i bladet Ny Næring. Fra venstre på bildet Jan-Roger Krokstrand, Harald Martinussen, 
Pål Einar Olsen, Bjørn-Wiggo Eriksen, Rose-Helen Hetzler, Brian Brun, Bjørn Tore Hansen, Thomas W. Moen, Freddy Nygård og Johannes Pedersen. Tor-Christian Kristiansen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Pål Einar trekker også fram det etter hvert 
tette og viktige samarbeidet med Finneid 
Sveis, og de gjentatte og spennende oppdra-
gene for Pelagia i Bodø (tidl. Sildoljefabrik-
ken, red.anm.).
- I det hele tatt har vi lyktes med noe som 
vi har jobbet målrettet over tid for å få til. 
Nemlig et bredere kundegrunnlag enn det vi 
hadde, sier han fornøyd.

Mørkere sist vinter
Det så ikke like lyst ut for et drøyt halvår si-
den. Da hadde Pål og Co. brukt vinteren til å 
rigge seg for en del større oppdrag som var på 
gang. Men….som aldri kom. Første kvartal i 
år var derfor langtfra romslig.
- En periode vurderte vi faktisk om vi var 
for mange ansatte. Men så var vi heldige og 
litt gode, da vi fikk oppdrag på Skarv-feltet. 
Dessuten kom en del nytt å gjøre lokalt, 
pluss at Pelagia hele veien hadde jobb til oss.

- Så, den bemanningsøkningen vi gjorde 
i februar i år, den har kommet godt med 
nå, etter sommerferien, smiler han.

Standhaftig funker
Hyggelig å kunne utnevne INVIS til 
månedens bedrift, da. Den ble etablert 

i 2005, engineering-virksomheten 
som spesialiserer seg på industrimå-
ling, skanning og 3D-modellering 
– mange av de typiske kundene er 
i prosessindustri, havbrukssektoren 
og kraftbransjen. Gründer Bjørn-
Wiggo Eriksen er fortsatt ansatt, er 

styremedlem og hovedeier. Og fornøyd med 
bedriftens 2019-helse.
- Vår etablering viser at det er mulig å få til 
ting, bare man er standhaftig! Det er ganske 
mange virksomheter som er blitt etablert 
i Glomfjord de siste 20 årene, men ganske 
mange av dem er også lagt ned igjen. Jeg er 

selvfølgelig veldig fornøyd med det vi har fått 
til, og fortsatt får til.

Vokser gjerne
Bjørn-Wiggo mener det er viktig for bedrif-
ten å være sulten. På fornyelse, ny kunnskap.
- Dette mener jeg vi har klart å være gode til. 

Vi bruker en god del ressurser på å utvikle 
oss videre, og alle ansatte får være med og 
bestemme hva vi skal bruke pengene på. Og, 
jeg tror vi har et godt omdømme når det gjel-
der å levere gode produkter.
- Hva med veien videre?
- Hovedmålet vil alltid være å skape trygge 

og gode arbeidsplasser her i Meløy. Riktig-
nok har vi ikke økonomi til å ansette 3-4 
nye umiddelbart, men ja, vi må gjerne få til 
ny vekst, slik at vi blir flere enn dagens 11 
ansatte, smiler han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Juhei, hvor det arbeides! Du husker kanskje at Ny 
Næring i april skrev om prosjektets start, og nå 
kan de som ferdes forbi se at den nye fritidshavna 
på Reipå begynner å ta form. Reipå Knuseri stiller 
mannssterke i arbeidet med å få havnen klar for 

nye flytebrygger, og på bildet flyttes det steinmas-
ser i et imponerende tempo.  - Arbeidet med å 
ferdigstille moloen vil pågå utover høsten, men 
innflytting av nye flytebrygger er nært forestå-
ende, opplyser prosjektingeniør Mats Swensen. Og 

de med ekstremt godt syn ser kanskje hvem som 
kjører dumperen på bildet? Det er nemlig denne 
utgavens ‘profil’ Rune Heitmann!

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs.

Lill Hilde, som daglig leder i Følvika North-
ern Retreat AS, har tatt over ansvaret for å gi 
ut den spektakulære Gildeskålkalenderen, og 
gleder seg til å kunne framsnakke Gildeskål i 
samarbeid med nye og gamle sponsorer. Ny 
Næring har nylig takket ja til å bli sponsor, 
og daglig leder Edmund Ulsnæs ser fram til 
det kommende samarbeidet. 
- Ny Næring jobber med profilering av 

Framsnakker Gildeskål
- Vi ønsker å sette Gildeskål på 
kartet, og promotere den flotte 
kommunen vi bor i! smiler Lill 
Hilde Kaldager. Nå er også Ny 
Næring med på sponsor-laget.

Påkostet kalender
- Tidligere var det kun Trygves egne bilder 
i kalenderen, men nå er det mange lokale 
hobby-fotografer med som bidrar med bilder, 
forklarer Lill Hilde. 
Hun forteller videre at kalenderen finansieres 
av sponsormidler, og at hvert bilde som blir 
plukket ut til å være med i kalenderen honore-
res med 1.000 kr. 
- For hver kalender er det 18 tilgjengelige «ru-
ter» som sponsorer kan kjøpe, og for hver rute 
får sponsorene 20 kalendere som de kan ha til 
eget bruk. Mange velger å gi bort kalendere 
som julegaver, eller til samarbeidspartnere, 
forklarer hun.

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

næringslivet, og det er veldig viktig for oss å være 
synlig i Gildeskål. Når vi ble invitert til å være 
med som sponsor, var vi raske med å si ja! smiler 
Edmund.

Solo-prosjekt
I 25 år har Gildeskålkalenderen vært et 'solo-
prosjekt' for den tidligere kulturprisvinneren og 
pensjonist Trygve Førde, men for to år siden kom 
Lill Hilde med på laget. 
- Trygve ønsket å få med noen på laget som 
kunne bli hans etterfølger, og han syntes jeg var 
en positiv kraft til prosjektet, forklarer hun.
Videre forklarer hun at hennes rolle, gjennom 
selskapet sitt, er å ha kontakt med sponsorer og 
trykkeri, mens Trygve fortsatt har ansvar for det 
kreative; det vil si bildene som havner i kalende-
ren. 

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

STERKT SAMARBEID: 
IVAR I BODØ, ROGER I MELØY!

STERK HISTORIE: 
KARL KILDAL

NY JOBB, NYTT ANSVAR: 
ALEXANDER KORNELIUSSEN

Den spektakulære kalenderen skal framsnakke 
Gildeskål, og sette kommunen på kartet.

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

Daglig leder Frank 
Robert Svendsgård

Når vi har fått jobben, skal kunden vite at vi er 
løsningsorientert, lojal og kvalitetsbevisst.
              FRANK ROBERT SVENDSGÅRD

Knuseriet ble etablert i 1970 av Egil Svendsgård, mens dagens aksjesel-
skap Reipå Knuseri AS eies og ledes av sønnen Frank Robert Svendsgård. 
Virksomheten har vokst kraftig de siste 10 årene, fra en håndfull ansatte 
til over 20, og til en årsomsetning på 39 millioner kroner (2018). Bedriften 
henter sine sprengningsmasser fra bruddet på Høgseth ved Reipå, og 
utfører oppdrag ikke minst innen vann, vei og avløp i hovedsakelig Meløy, 
Gildeskål og Bodø."
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Lill Hilde Kaldager trives med å markedsføre Gildeskål gjennom kalen-
derutgivelse, og inngår nå sponsor-samarbeid med Ny Næring.



Pål Hestad
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Stort miljø
feiret nybygg
Sensommer er perfekt for grillfest, og disse 32 sommerfjesene hadde god grunn til å fei-
re, ved forrige månedsskifte! Etter en lynrask beslutningsprosess i vår, en rask byggestart 
og sterk framdrift, kunne nemlig ‘nye’ Gildeskål Marine Center på Øya ved Inndyr innvies 
rett etter skolestart. På vårt bilde ser du blide representanter fra eiere og leietakere: Sjø-
fossen Næringsutvikling, Gildeskål Forskningsstasjon, Salmon Center, Kigok, Frost Kraf-
tentreprenør, Nordlandsnett, Meløy videregående skole, Løvold A/S og ISS Renhold.

Les mer
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Tekst og foto: Edmund Ulsnæs



      SJØFOSSEN NÆRINGS-
UTVIKLING (SNU)

GIGANTE HAVBRUK POLARPLAST KUNNSKAPSSENTERET 
I GILDESKÅL (KIGOK) 
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- Jeg kjenner at jeg er litt stolt! smiler Tore 
Laugsand.
- Det har blitt akkurat slik vi tenkte. Og da 
det først tok laus med beslutninger i mars, ja, 
så har det gått veldig fort etterpå!
Tore er daglig leder i Kigok, den ene av fem 
eiere bak Gildeskål Marine Center (GMC). 
På vårt bilde smiler han bredt sammen med 
andre eiere, og fornøyde prosjektledere i 
Arnøybygg. 

Skal gjøre sterkere
Og det som har gått fort, dét er en spen-
nende utbyggingsprosess. For da søkertallene 

Måtte bare bygge
Rett ved den videregående 
skolen som ‘alle’ unge vil gå på, 
har Gildeskål Marine Center på 
kort tid bygget et spennende ut-
viklingsmiljø. Så spennende at 
her måtte det bygges ut, etter 
bare to år! 

- Vær så god, nå kan dere flytte inn! gratulerer prosjektleder Jørgen Mortensen (til venstre) 
og daglig leder Morten Vågeng (til høyre) i Arnøybygg AS. – Takk, nå skal vi få til enda mer, 
sammen! smiler GMC-eierne Tore Laugsand (Kigok, i midten til venstre), Morten M. Lorent-
sen (Gifas) og Lill Hilde Kaldager (Sjøfossen Næringsutvikling). Eierne Polarplast og Gigante 
Havbruk var ikke tilstede da bildet ble tatt.

For kombinasjonen vi har med 
dette bygget, Domus Pisces og 

den videregående skolen – jeg vil si 
det er ganske unikt. Her vil det gan-
ske sikkert komme mer utvikling.

MORTEN M. LORENTSEN

gikk kraftig i været, trengte de mer plass, 
Meløy videregående skole. Og løsningen, den 
hadde Tore & Co. i GMC: deres møterom 
og kantine ble bygget om til klasserom, med 
fylkeskommunen som leietaker. Ferdig til 
bruk da elevene kom i august. Og utbygging 
gjort andre veien.
- Med nybygget 
som vi nå har 
innviet, har vi i 
praksis fått åtte 
nye kontorer, pluss 
ny kantine og nye 
møterom. Det vil 
si at vi har noen 
kontorer dispo-
nible, slik at vi kan invitere nye aktører inn 
for å gjøre et spennende miljø enda sterkere, 
mener Tore.
Vi tar den hyggelige praten før innvielsesfes-
ten sammen med ham og to andre eiere bak 
det to år unge aksjeselskapet Gildeskål Ma-
rine Center. Nemlig Morten M. Lorentsen 
i Gildeskål Forskningsstasjon og Lill-Hilde 
Kaldager i Sjøfossen Næringsutvikling.

- Unik kombinasjon
- Jeg er veldig glad for at vi kjøpte dette byg-
get i lag for to år siden, og at vi valgte å gjøre 
denne utbyggingen i sommer, mener Morten.
- For kombinasjonen vi har med dette 
bygget, Domus Pisces og den videregående 
skolen – jeg vil si det er ganske unikt. Her 

vil det ganske sik-
kert komme mer 
utvikling og flere 
arbeidsplasser, for 
når vi er i samme 
bygg og samarbei-
der og forholder 
oss direkte til 
hverandre, så er 

det naturlig å gjøre stadig flere ting sammen, 
og kjøpe nye tjenester av hverandre.
- Lill Hilde, en gledens dag?
- Ja, så absolutt, og utviklingen hos oss er 
et uttrykk for alt det spennende som skjer 
på Inndyr, og i havbruksnæringa i Gildeskål 
generelt. Vi som skal drive næringsutvikling 
har stor nytte av dette, og i tillegg er det 
gull verdt å sitte så tett på ungdommene på 

skolen som er våre framtidige arbeidstakere, 
mener hun.

Mer å gå på
Sammen med de andre eierne Gigante Hav-
bruk og Polarplast står våre venner altså bak 
den ferske investeringen på fem millioner 
kroner. Den som Gildeskål-entreprenør 
Arnøybygg’s håndverkere nå har omsatt til, 
ja, et større og enda bedre kraftsenter for 
kompetanse, samarbeid, utvikling og arbeids-
skaping – ikke minst i havbruksnæringene.
- Jeg tror vi har enda mer å gå på i å utfylle 
hverandre og gjøre hverandre gode, fortsetter 
Tore.
- Vi i Kigok har gjort flere prosjekter sammen 
med næringslivet med både laks og andre 
arter. Hvis vi og Sjøfossen Næringsutvikling 
kan være overbyggerne, de som tilrettelegger 
og gjør ting enkelt for dem som skal utvikle 
og produsere, ja, da kan vi alle komme 
styrket ut. Det er utrolig mye spennende som 
allerede er på gang!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Etablert 1988, base på Sund 
ved Inndyr og ledes av 
Ronald Jørgensen og Roy-
Arne Eilertsen, med Morten 
M. Lorentsen som styreleder. 
Selskapet gjennomfører fors-
kningsprosjekter på biologi 
og teknologi. Driver også sju 
7 konsesjoner for laks, med 
produksjonskapasitet på 
8.400 tonn pr år. Produk-
sjonen foregår i Gildeskål 
og Bodø. Bedriften har xx 
ansatte, og omsatte i 2018 
for 546,9 millioner kroner.

Etablert 1996, er en sammen-
slutning med Opplæringskontoret 
for fiskerifag i Midtre Nordland 
(etablert 1992). Bedriften har 
base i Gildeskål Marine Center 
på Inndyr, har 7 heltidsansatte 
og samlet driftsinntekt på 11-12 
millioner kroner årlig. Forret-
ningsområder er kurs, rekrutte-
ringstiltak, prosjektstyring, lokalt 
studiesenter og opplærings-
kontor med fagbrevutdanning. 
Tore Laugsand er daglig leder 
for Kunnskapssenteret, mens 
Camilla H Kristensen er daglig 
leder for Opplæringskontoret.

Etablert 2013, har hovedbase 
på Inndyr og avdeling i Glom-
fjord. Selskapet selger tjenes-
ter og produkter innen plast 
og plastsveising, fortrinnsvis 
til havbruksnæringene. 
Polarplast eies av Kjell Lorent-
zen i Gigante Havbruk (40 
prosent), Tor-Arne Gransjøen i 
Helgeland Smolt (40) og Lasse 
Willumsen i Polarplast (20). 
Bedriften har 22 ansatte, års-
omsetning på 29,7 millioner 
kroner (2018) og daglig leder 
er Lasse Willumsen.

Etablert 1991, base i Bodø, 
ledes av daglig leder og 
styreleder Kjell Lorentsen. 
‘Paraplyselskap’ for eierskapet 
i virksomheter som Salmon 
Center, Bolga Brygge, Gildeskål 
Sparebank, Gildeskål Fors-
kningsstasjon, Salten Aqua og 
Aspmyra AS. Gigante Havbruk 
eies av Lorentsen’s barn Hilde 
(26 prosent), Morten (26) og 
Kristian (26), dessuten Bodil 
Storholm (19, 5) og Nova Sea 
(2,2). Driftsinntekter 2018 var 
1,8 millioner kroner.

Etablert 2005, base på Inndyr, 
daglig leder er Jørn Solli. 
SNU ble opprinnelig stiftet 
av kommunene Gildeskål 
og Beiarn, og med Gildeskål 
Sparebank som minoritetsei-
er, men eies nå av Gildeskål 
kommune alene. SNU utøver 
næringsutvikling på vegne av 
kommunen, bevilger tilskudd 
og deltar i utviklingen av stra-
tegisk næringsplan. Var ved 
utgangen av 2018 medeier i 
åtte bedrifter, og omsatte for 
2,8 millioner kroner.

 GILDESKÅL FORSKNINGS-   
STASJON (GIFAS)

NÆRING NY 

STOLT AV BEDRIFTEN DIN, 
STOLT AV DE ANSATTE, 

VIL VISE DERE BEDRE FRAM?

Kontakt Edmund for en uforpliktende prat: 
edmund@nynaring.no, tlf. 99299908

Ny Næring AS profilerer næringslivet. 
Og dét er vi ikke så verst gode på. 
Lurer du på hva vi kan levere? Vi
 lager tekst, foto, reportasje
 bygger nye nettsider
 drifter nettsider
 drifter profiler i sosiale medier
 foto og film

Forts. fra 
forrige 
side
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Rammen rundt: sterk, bærekraftig sol fra 
skyfri himmel foran Stormen i Bodø. Og i 
havna – det 100 fot lange framtidsfartøyet 
‘Energy Observer’, med elektrisk framdrift og 
produksjonsanlegg for hydrogen.
- Dette er veldig trivelig. Mange høytstå-
ende politikere har sagt ‘look to Glomfjord’ 
i framtidsdiskusjonene om hydrogen, og 
endelig: nå begynner det å skje noe! storsmi-
ler Finn Nordmo.
Han er daglig leder i Glomfjord Hydro-
gen AS, og vi intervjuer ham foran den 
verdensturnerende energibåten. Etter å ha 
blitt knipset sammen med Meløy-ordfører 
Sigurd Stormo og Meløy Utvikling-leder 
Stine Estensen, forteller Finn om å delta på 
hydrogenseminar med 70 deltakere.

Ser til Glomfjord
- Vi får mye oppmerksomhet og spørsmål 
under denne konferansen, og til vanlig får 
vi også mange henvendelser om Glomfjord 
Hydrogen, sier Finn, som holdt eget foredrag 
under ‘hydrogenfesten’ i Bodø ved forrige 
månedsskifte.
Bodø skal bli Smart Bodø, med ny by, ny fly-
plass og i førersetet på teknologi og bærekraf-
tige energiløsninger. Dette dannet bakteppet 
for seminaret som hentet gjester og forelesere 
fra hele landet og dels fra utlandet. ByLab 
Bodø stod bak – den kommunale enheten 
som skal skape engasjement for utviklingen 
av den smarte byen.
- Glomfjord trekkes fram hele tiden, på 
grunn av vår historie, kapasiteten til å ta ned 
store mengder elektrisk kraft og en del andre 
naturgitte fordeler.
- Og én ting er sikkert: vi ville aldri kommet 
dit vi er i dag, hvis vi ikke hadde jobbet sys-
tematisk med dette siden 2016! fastslår Finn, 
som også er rådgiver i Meløy Utvikling KF.

Må i gang i vinter
Glomfjord Hydrogen AS er en framtidsrettet 
og spennende satsing i Glomfjord Indus-
tripark. I regi av Norsk Hydro ble verdens 
største hydrogenfabrikk drevet her, fra 1949 
til -93. Dette vil Finn og hans eiere og støt-

Finn på framtidsfest
- Vi har på en måte trådd vannet 
i to år. Endelig begynner det å 
skje noe! Finn Nordmo er spent 
og begeistret etter septembers 
hydrogenfest i Bodø.

tespillere bygge på for å skape ny 
produksjon og nye arbeidsplasser.
- Det utløsende kan bli at de nye 
Vestfjord-fergene skal gå på hydro-
gen fra 2024. Det er helt naturlig at 
hydrogenet hentes fra Glomfjord, 
men da må vi komme i gang med 
mulighetsstudien og engineering alle-
rede i vinter! Så, nå må eierne våre på 
banen, i arbeidet for å skaffe kapital! 
Av flere fordeler ved lokalisering av 
hydrogenproduksjon i Glomfjord 
nevner han også nærheten til Yara og 
gjødselproduksjon. 
- Saken er at en hydrogenfabrikk også 
vil produsere store mengder oksygen. 
Dette kan Yara benytte store mengder 
av, og for eksempel smoltanlegget til 
Mowi. Dermed har vi store kunder 
tett på, der eneste investering blir 
rørgater, opplyser Finn.

Trenger kunder
Flertallet av foredragsholdere i Bodø 
var hentet fra hans nettverk, og det 
ble snakket hydrogen både globalt 

og lokalt som framtidig energikilde. 
Toyota-konsernet produserer 30.000 
hydrogenbiler neste år. 
- Hvis du skal ha en nullutslippsbil 
som skal gå mer enn 35 mil uten 
lading, så er det billigere og mer 
økonomisk forsvarlig å lage hydro-
genbil enn el-bil, sa SINTEF’s Steffen 
Møller-Holst i sitt foredrag. 
- Men Finn, hva er egentlig ståa for 
Glomfjord Hydrogen i høst?
- Vi har klart et business-case for å 
levere hydrogen som gass. Men, vi 
trenger en kunde, og da støtter vi 
så godt vi kan Bodø kommune som 
jobber for å få opp en fyllestasjon 
for busser, biler og tog. Og så er det 
å komme i posisjon for Vestfjord-
fergene og produksjon av flytende 
hydrogen – det blir et stort og kom-
plisert anlegg. Innovasjon Norge er 
positiv til satsingen, men nå trenger vi 
noen millioner til mulighetsstudie og 
engineering, sier han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Det er helt naturlig at hydro-
genet hentes fra Glomfjord, 

men da må vi komme i gang 
med mulighetsstudien og engi-
neering allerede i vinter!

FINN NORDMOIgjen får Ny Næring æren av å 
presentere nye fagfolk!
Å rekruttere inn nye, unge mennesker i 
arbeidslivet er viktig for å gjøre Meløy kom-
mune attraktiv. Når høsten nå nærmer seg med 
stormskritt er det ekstra stas å kunne rapportere 
at så langt i år har sju unge arbeidsfolk bestått 
fagprøven, og de kan nå offisielt smykke seg 
med den eksklusive tittelen; stolte fagarbeidere! 
Jannicke Søreng har tatt fagbrev i kjemipro-
sess hos Yara Glomfjord. Espen Lillelund har 
tatt fagbrev i helsefag hos Meløy kommune. 
Maiken Sandvik har tatt fagbrev som barne– 
og ungdomsarbeider hos Meløy kommune. 
Tom Markus Selfors har tatt fagbrev som IKT 
Driftstekniker hos Aspector ThinCom. Tarjei 
Sandaa, Jon Eirik Tindvik og Martin Strand 
har bestått sine fagprøver som elektriker; Tarjei 
og Jon Eirik hos Meløy Elektro AS og Martin 
hos Bravida Norge.
I tillegg til å ha bestått fagprøven med glans, 
fikk både Tarjei og Jon Eirik umiddelbart tilbud 
om fast jobb hos Meløy Elektro AS.
- Jeg kjenner meg heldig. Det er ikke alle 
20-åringer som kan gå rett inn i fast jobb etter 
læretiden. Nå kan jeg fortsette i trygge omgivel-
ser som jeg kjenner godt, og med folk jeg trives 
veldig godt sammen med! sa Jon Eirik til Ny 
Næring i mars i år. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs

Martin Strand

Fagfolk i arbeid

Jon Eirik Tindvik

Espen Lillelund

Tarjei Sandaa

   GLOMFJORD  
HYDROGEN AS

Etableringsdato: 
16. juni 2016
Forretningsadresse: 
Glomfjord 
Industripark
Eiere: Meløy 
Energi AS (29 %), 
Nel ASA (29), 
Greenstat AS (29) 
og Meløy Nærings-
utvikling AS (13).
Daglig leder: Finn 
Steinar Nordmo (f. 
1942)
Styreleder: Jon 
André Løkke (f. 
1970)

Etablert 2003 som av-
deling i Yara Glomfjord. 
GIP ledes av Leif Kristian-
sen, og åtte ansatte fordelt 
på tre avdelinger drifter og 
vedlikeholder infrastruk-
tur som vei, vann, avløp, 
instrumentluft og el-kraft. 
Det er siden år 2000 in-
vestert 250-300 millioner 
kroner i forbedring av 
denne infrastrukturen, og 
GIP har tilgjengelig 100 
megawatt elektrisk kraft 
og et godt og omfattende 
fordelingsnett på vann, 
avløp og strøm.

Glomfjord Hydrogen-sjef Finn Nordmo (i midten) har jobbet iherdig siden 2016 for at Glomfjord Industripark igjen skal få hydrogenfabrikk. 
– Endelig begynner det å skje noe! sa han til Ny Næring under Bodø kommunes todagers hydrogenseminar. Her ser vi ham foran framtids-
skipet ‘Energy Observer’ sammen med Meløy-ordfører Sigurd Stormo og daglig leder Stine Estensen i Meløy Utvikling KF.

Eksempel på ledig tomt: her, ved hovedporten 
inn til Glomfjord Industripark, finnes ledig og 
tilgjengelig område for hydrogenfabrikk.

 GLOMFJORD 
INDUSTRIPARK (GIP)
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- Jeg er oppvokst på gård, er 
vant til maskiner, og har alltid 
hatt interesse for det! forteller 
Meløy-mannen.
I ni år jobbet Jonas i Forsvaret, 
og befant seg tidvis både på 
Skjold i Indre Troms, og Rena 

Papirene på plass!
Etter 5 år i jobb hos 
Reipå Knuseri har 
Jonas Skaret (33) tatt 
fagbrev som anleggs-
maskinfører.

i Østerdalen. Men så begynte 
hjemlengselen å kalle, og nå er 
han etablert på Ørnes med kone 
og barn. Opprinnelig er Jonas fra 
Meløya, og han har gått grunn-
skole og videregående skole i 
hjemkommunen.
- Jeg savnet Meløy, og ville tilbake 
til familien og folkene mine her, 
sier han. 
Jonas gikk opp til fagbrevet som 
praksiskandidat etter 5 år i jobb 
hos Reipå Knuseri. Med mange 
førerbevis på maskiner i bagasjen 
fra Forsvaret, glir han lett inn i 

jobben som anleggsmaskinfører i 
hjemkommunen.
- Jeg merker ikke så mye til at jeg 
har tatt fagbrev, sånn i arbeidsh-
verdagen, men det kjennes veldig 
godt å ha fått papirene på plass!
Jonas er sønn av Borghild og Jarle 
Skaret, og har to søstre, Ellinor 
og Lotte. Han er gift med Marie 
Sleipnes, og bosatt i Spildra på 
Ørnes. Sammen har de en sønn, 
Petter. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs

Jonas Skaret

- Etter disse pilotprosjektene ønsker vi sterkt 
å ha Bilfinger med oss videre. Både i en ser-

viceordning på anlegge-
ne, og i å bygge nye ting, 
fastslår prosjektleder Ole 
Thomas Enge på vegne 
av fransk-amerikanske 
TechnipFMC.
Også i år har han hatt 
Bilfinger i Glomfjord 
med seg i bygging. Nå av 
en ny pilot, på oppdrag 
fra Salten Aqua-eide 
Salten Smolt i Breivika i 

Skjerstad. Her snakker vi innovasjon og byg-
ging av komplett og semi-lukket oppdretts-
system til havs. Se klippet - Ny Næring var 
også tilstede under byggingen av den første 
piloten.

Viktige Bilfinger

Utvikler med giganten
Teknologi- og servicegigan-
ten TechnipFMC fortsetter sitt 
spennende innovasjonsarbeid 
for Salten Aqua. Og i Breivika 
i Skjerstad spiller Bilfinger i 
Glomfjord fortsatt en viktig rolle 
– nå også med Polarplast på 
laget.

Bilfinger og resten av miljøet i 
Glomfjord Industripark er spen-

nende for oss å samarbeide med. 
Allerede jobber vi med andre og 
spennende prosjekter.

OLE THOMAS ENGE

- Nå tar vi dette til et helt annet nivå. Den 
første skulle teste viktige funksjoner i et 
slikt system, mens 
denne andre 
piloten skal ut på 
havet for testing, 
og styres fra en 
mobil enhet på 
land. I tillegg tar vi 
med oss det beste 
fra pilot 1 videre 
i pilot 2, forklarer 
Ole Thomas – han er senior systemingeniør 
i OceanTECH, altså TechnipFMC’s satsing 
innen akvakultur.
- Bilfinger har gjort en kjempejobb for oss, 
pluss at også Polarplast har hatt en sentral 
rolle!
Hyppig reisende fra Glomfjord har Thomas 
Hind Wassvik vært Bilfinger’s viktige mann 
på saken.
- Vi har vært her oppe mer eller mindre 
kontinuerlig siden den første ringen – piloten 
– var ferdig i fjor. Denne gangen har det vært 
masse jobb med styringssystemer, kameraer, 
følere – dette skal være mer eller mindre 
hel-automatisk, og vi har vært med på all 
monteringen. Spennende, forteller Thomas.

Viktige GIP
TechnipFMC er en av verdens største leve-

randører av teknologi og service til olje- og 
offshore-næringene. Og jobber nå hardt 

med løsninger 
for havbruks-
næringa langs 
norskekysten. 
Bilfinger har på 
sin side gjort 
ulike vedlike-
holdsoppdrag 
for havbruk til 
et nytt bein å stå 

på. God match, altså.
- Vi har søkt Fiskeridirektoratet om 10 
utviklingslisenser. Får vi alle, sier det litt 
om hvilken satsing vi kommer til å gjøre 
videre, understreker Ole Thomas.
- Bilfinger og resten av miljøet i Glomfjord 
Industripark er spennende 
for oss å samarbeide 
med. Allerede jobber vi 
med andre og spennende 
prosjekter der nede.
Som vi kunne lese i for-
rige utgave av Ny Næring, 
rigger en industripark-trio 
seg nå for systematisk 
samarbeid, rettet inn mot 
havbruksnæringa. Nemlig 
INVIS, Polarplast og altså 
Bilfinger.

Viktige kontakter
- For oss har dette vært både utfordrende og 
veldig lærerikt. Vi er innleid av Bilfinger i dette, 
og har også benyttet tjenester fra INVIS, opply-
ser Torsten Wenberg.
Plastsveiser i Polarplast, men blir nå avdelings-
leder. For en satsing som skal dekke kundenes 
etterspørsel etter arbeid gjort med metall.
- Vi skulle gjøre plastsveising i dette oppdraget, 
men ble sterkt involvert i montering av både 
pumper og rørgater og hvordan opplegget for 
inntak og avløp skulle være. Vi har fått mye 
kred for jobben vår, og det er veldig bra for oss 
å knytte denne kontakten – at de vet hva vi er 
god for, mener Torsten.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ny Næring 30. mai 2018

5. august startet det nye eventyret for Isabel, 
og etter å ha jobbet ti år som styrer i Inndyr 
barnehage gleder hun seg stort til å ta fatt 
på nye oppgaver og utfordringer i ny-jobben 
hos Kigok.
- Det blir veldig spennende! Jeg jobber nå 
med rekrutteringsprosjekt, hvor vi forsøker å 
rekruttere barn og unge til sjømatnæringen, 
forteller Isabel.

Fra hav til gaffel
Hovedmålet for prosjektene Isabel skal jobbe 
med er å gjøre de unge kjente med sjømat-
næringen, og gjøre de interesserte i å jobbe 
i næringen i framtiden. Og det å jobbe med 
barn og unge er noe hun er rimelig trygg på; 
hun er nemlig utdannet barnehagelærer. 
- Jeg fikk jobbe en del med forskjellige pro-
sjekter når jeg jobbet i barnehage, så nå blir 
det spennende å utvikle meg videre på det, 
og bli bedre på prosjekt-jobbing i Kigok. 
Nå skal den engasjerte damen være med på 
prosjektet «Fra hav til gaffel», hvor ungdoms-
skoleelever får besøke flere ulike sjømatnæ-
ringer i kommunen. Så får ungdommene 
være med på å tilberede fisk, med hjelp fra en 
profesjonell kokk.
- Jeg gleder meg masse til å komme i gang! 

Flyttet hjem
Inndyr-dama ble født i Bodø, og bodde der 
fram til familien flyttet til Inndyr da hun 
gikk i 5.klasse. Deretter utdannet Isabel seg 
til barnehagelærer i Trondheim, før hun flyt-
tet hjem igjen til Inndyr, for å bo nærmere 

- Jeg er Gildeskål-patriot!
- Det å kunne bo og jobbe på 
Inndyr er perfekt for meg og 
familien min, det er utrolig 
idyllisk her! forteller den nye 
prosjektmedarbeideren i Kigok, 
Isabel Bergseter Hansen (35).

Jeg fikk jobbe en del med 
forskjellige prosjekter når jeg 

jobbet i barnehage, så nå blir 
det spennende å utvikle meg 
videre på det, og bli bedre på 
prosjekt-jobbing i Kigok.

ISABEL BERGSETER HANSEN

familien. Inndyr, hvor hun nå bor med 
samboer Sindre Kibsgaard (33) og deres felles 
to barn, er perfekt match.
- Vi trives veldig godt, vi har mange gode 
venner her og bor rett på siden av nærmeste 

familie noe som er veldig fint for ungene. Jeg 
er skikkelig Gildeskål-patriot! 
Nå gleder hun seg veldig til å ta fatt på nye 
utfordringer, samt å selv bli bedre kjent med 
sjømatnæringen. 

Sammen med samboer Sindre har Isabel to 
gutter på 6 og 1,5 år.   

Tekst: Malin B. Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs

Ole Thomas Enge

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Bilfinger og Thomas H. Wassvik (gul jakke) spiller fortsatt en viktig rolle i innovasjonsarbeidet hos Salten Smolt 
i Breivika i Skjerstad. Nå er også Polarplast og Torsten Wenberg trukket inn i arbeid med pilotanleggene som 
bygges av fransk-amerikanske TechnipFMC. Foto pilotanlegget: Thomas H. Wassvik.

Ny prosjektmedarbeider i Kigok, Isabel Bergseter Hansen, gleder seg stort til å ta fatt på nye utfordringer.
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yara leder
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- Du vet: dette handler om prinsipper. Jeg 
lager og selger ikke vinduer som jeg selv ikke 
ville hatt i veggen. Vi skal lage noe vi er stolt 
av!
Selstadvinduet-sjefen snakker med Ny Næ-
ring om valget som ble tatt for noen år siden. 
Ikke kjedetilknytning og det han mener er 
billig-løsninger for å selge vinduer billigst 
mulig. Tord valgte knallhard sibirsk lerk som 
materiale, og kvalitet til minste skrue.
- Så koster kanskje vinduene våre 15 prosent 
mer. Men, med grunnleggende vedlikehold 
blir de også stående i huset ditt, tiår etter tiår.

Vil ikke billig
Det er med denne filosofien man møter 
sitt marked, her hos den lille, men solide 
virksomheten på Selstad i Meløy. Til syvende 
og sist er de fleste av oss opptatt av pris, og 
gjerne at den er lavest mulig.
- Men, jeg har tro på at folk flest blir mer og 
mer opptatt av bærekraft, og det kortreiste. 
For det er jo ikke slik at man ønsker å bytte 

SELSTADVINDUET-SJEFEN OM:     

vinduer flere ganger i den tiden man har et 
hus! fastslår Selstad-sjefen.
- Så vinduene fra konkurrentene er ikke bra 
nok?
- Dét skal ikke jeg si noe om. Men hvis folk 
jamnt over tror at det de bytter til er like bra 
som vinduene som stod i huset fra før, da tar 
de ofte feil. Skulle vi hos oss satse på billig-
produksjon, kunne vi kanskje tjene penger 
i 10 år, men så ville kundene oppdage at de 
var blitt ‘lurt’.

Svakere før sterkere
Han er tredje generasjons vindusekspert her 
på Selstad. Bernhard overlot æren til sønnen 
Arne Norin, som arbeidet godt, hardt og len-
ge. Og overlot æren til sønnen Tord, som har 
arbeidet godt, hardt og lenge. Og så, viktig: 
da forbudet kom mot oljebasert impregne-

ring for la oss si åtte år siden, da kjøpte Tord 
& Co. det de kom over av oljebasert og styrte 
unna vannbasert. Og 
gikk senere over til 
sibirsk lerk som solid 
materiale.
- Dette er utfordren-
de, for det er ikke lett 
å få tak i råvarer av rett sort, når ‘alle’ andre 
bruker andre ting. Likevel, vi tenker kvalitet, 

og jobber i markedet i hele landet for at 
stadig flere kunder skal tenke slik som oss. 

- Så kalkulerer vi egentlig med litt svakere 
økonomiske resultater i noen år, mens dette 

arbeidet pågår. Og vi opplever allerede at 
mange som skal bygge krever av sin entrepre-

nør at vinduene skal komme fra 
oss, sier han fornøyd.

Aldri annet
Tord selv så aldri noen annen 
vei enn mot Selstad. Altså jobb. 

Han så farfaren streve med gammelt og 
trangt bygg, han så faren jobbe steinhardt 

Lederen
TORD SELSTAD, 
SELSTADVINDUET

Stolthet og 
prinspipper

Å tenke bærekraft

Sitt eget yrkesvalg

etter å ha bygget nytt. Aldri tenkte han noe 
annet for seg selv.
- Pappa gikk yrkesskole, og så kamerater få 
langt bedre betalte jobber på Hydro. Men 
han krummet halsen og stod på her. Hans 
nøkternhet i driften har vært viktig for at vi 
har det høvelig greit. Vi ville sikkert sett an-
nerledes på det, hvis det ikke var for at vi fra i 
år har en gjeldfri bedrift. Det er godt å slippe 
å leve på nåde fra banken, mener Tord.

Som har sett strukturendringer så det holder 
i bransjen. Kjedene totaldominerer, også i 
vindusproduksjon – Selstadvinduet er snart 
one of a kind. Og tidligere 15 glassfabrikker i 
Norge er redusert til noen få.

Målet er flere
- Hva tenker du om årene som kommer?
- At vi har ledig kapasitet – vi kunne pro-
dusert langt mer med de lokalene og det 

utstyret vi har. Så, målet er at vi om noen år 
skal være minst 10 ansatte, og at stadig flere 
ønsker den kvaliteten som vi kan tilby.
- Og når det gjelder kjedetilknytning…hvis 
man skal tekkes kjedene, må alt gjøres rimeli-
gere, og det må velges rimeligere råvarer. Dit 
vil vi ikke, rett og slett, fastslår Tord Selstad.

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: Malin B. Ulsnæs

- Den dagen jeg sitter på 
aldershjemmet, så skal jeg 
tørre å prate med dem som 
kjøpte vinduer fra oss for flere 
tiår siden. De skal huske at de 
fikk gode vinduer! gliser Tord 
Selstad.

 

 

Pål Hestad

- Målet er at vi skal være minst 10 ansatte om noen år, for vi har kapasitet til å produsere mer 
enn vi gjør i dag, forteller Tord Selstad. I over 70 år har familiebedriften produsert kvalitetsvin-
duer og sørget for solid drift på Selstad.

Han var aldri i tvil, unggutten fra 
Selstad. Hans plass var i familiebe-
driften, og Tord har jobbet heltid 
hos Selstadvinduet AS siden han 
var 20 år. Sønnen til Arne Norin 
og Solveig tok videregående skole 
i handel og kontor på Ørnes etter 
grunnskolen, og deretter gikk turen 
til Narvik for høyere utdanning i 
teknisk tegning. På plass i driften 
på Selstad tok han så fagbrev som 
møbelsnekker (maskin) i 1991, 
og har også tegnet flere utbygg, 
garasjer og boliger på oppdrag fra 
kunder. Siden 2002 er han daglig 
leder i Selstadvinduet AS, og etter 
å ha overtatt aksjene etter sin far og 
bror, er han i dag eneeier. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 

  SELSTADVINDUET AS"
  TORD SELSTAD (53)

Det var nede ved riksvegen gjennom 
Selstad at det hele begynte, i 1947. 
Bernhard Selstad (f. 1912) jobbet 
som møbelsnekker, men etablerte B. 
Selstad snekkerverksted. Lokalene 
var trange, kummerlige og trekkfulle, 
og det ble et tidsskille for bedriften 
da dagens produksjonslokaler kunne 
innvies i 1982. Arne Norin (f. 1942) 
videreførte da virksomheten, og i 
aksjeselskap fra 1987 – i starten med 
betydelig gjeld, men hele tiden store 
mengder hardt arbeid. Hans sønn 
Tord ble med for alvor fra 1985, og 
er daglig leder siden 2002 og eneeier 
siden 2015. Selstadvinduet AS syssel-
setter 7,2 årsverk, den største kunden 
er Ranahytta AS, og i 2018 endte 
driftsinntekten på 8,4 millioner 
kroner. 

Så kalkulerer vi egentlig med litt svarkere økonomiske 
resultater i noen år, mens dette arbeidet pågår. 

TORD SELSTAD

Dette handler om  prinsipper. Vi skal lage 
noe vi er stolt av!                  TORD SELSTAD
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Profilen
- Jeg trives veldig godt her, det er mye humor 
og stor takhøyde for alt mulig rart! smiler 
unggutten fra Ørnes. 
Rune tar imot oss i lokalene til Reipå Knu-
seri, på, ja nemlig, Reipå. Her blir vi tatt med 
inn på lunsjrommet, et rom vi mistenker at 
den hardtarbeidende lærlingen ikke bruker 
spesielt mye tid i, hvis han selv får velge. 
Antrukket i velbrukte arbeidsklær, og med en 
stor porsjon godt humør fremstår han som 
en god representant for bedriften han skal ha 
læretiden sin hos.

Lange dager
En helt A4 mann er han nok ikke, Rune 
Heitmann. Arbeidsdagene er lange, og ar-
beidsmoralen er høy.
- Jeg liker å ha ting å gjøre, jeg liker å holde 
meg opptatt og trives ikke spesielt godt på 
sofaen, smiler han. 

- Jeg prøver å slappe av noen 
ganger, men får det ikke helt til. 
Jeg blir så rastløs, det er bedre 
å jobbe! gliser Rune A. Heit-
mann (18), Reipå Knuseri’s nye 
lærling.

For når Rune er ferdig på jobb om dagene, er 
det ikke noe automatikk i at han drar hjem 
og slapper av resten av dagen.
- Nei, når jeg er ferdig på jobb, så jobber jeg 
gjerne litt mer, ler Rune. 
Å passe fjøs hos Bjørge Løvset er blant annet 
noe Rune fyller ettermiddagene med. Han er 
også aktiv med frivillig-arbeid, og er ofte å se 
på festivalområdet til Nord-Norsk Revyfesti-
val, når den arrangeres.
- Ja, da bidrar jeg med å opp- og nedrigg, lyd, 
lys og diverse tekniske greier. Det er skøy!
- Men slapper du aldri av, Rune?
- Joda, jeg henger jo med kompiser og er sosi-
al, det får jeg tid til. Men jeg trives ikke med 

å sitte inne, jeg er alt for nysgjerrig til dét. 
Jeg må vite hva som skjer, og elsker å snakke 
«skit», små-ler han.

Tidlig krøkes
For Rune er læretiden hos Reipå Knuseri, 
hvor han jobber sammen med rundt 20 andre 
kollegaer, det nærmeste han kommer sin 
drømmejobb. Helt siden barndommen, som 
eneste gutt i søskenflokken, har den unge 
arbeidsmannen vært omringet med store 
maskiner og mennesker i arbeidsklær. 
- Jeg har to on-
kler som begge er 
maskinførere, så 
jeg ble tidlig ek-
sponert for dette 
miljøet! forklarer 
Rune. 
- Jeg bestemte 
meg veldig tidlig, 
og har holdt meg til dét, fordi det er dét jeg 
har interessert meg for og har lyst til å holde 
på med! 
- Du fremstår som en type som tar dine egne 
valg, og går din egen vei?
- Ja, det er jeg. Jeg blir ofte ertet av kompiser 
for at jeg er så «gammeldags» og sånn sett 
skiller meg litt ut, jeg har en god del ord og 

uttrykk som kanskje ikke er vanlige at en på 
min alder bruker, sier Rune.
- Hva er det slags ord og uttrykk du bruker 
da, for eksempel?
- Når jeg snakker om været kan jeg si «No 
kjæm han mæ han», og det synes kompisene 
mine er litt spesielt, flirer han.

Mye variasjon
Allerede fra ung alder ble det tent en gnist i 
han, og nå kan man vel trygt si at den gnisten 
har utviklet seg til en fullverdig flamme; 

Rune brenner for 
jobben sin!
- Jeg elsker å være 
ute å arbeide, og 
jeg trives så godt 
i denne jobben 
fordi dagene er så 
forskjellige.
I jobben hos 

Reipå Knuseri får Rune bryne seg på det 
meste, og vil jobbe i Meløy, Gildeskål og 
Rødøy. På listen over arbeidsoppgaver står 
både brøyting, utgraving, produsering av 
steinmasser og etablering av vei og gangfelt- 
med andre ord, nok å henge fingrene i! 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

 

Oppvokst og bor på Ørnes, har tre søstre; 
Christine (27), Elin (15) og Ragnhild (5). 
Sønn av Finn-Eirik Heitmann som jobber 
for Yara, og Åse Johansen som er ansatt 
ved Europris. Har gått grunnskolen samt 
første året på videregående på Ørnes, 
har bodd ett år på Fauske hvor han 
fullførte videregående. Ble ansatt som 
lærling på Reipå Knuseri sommeren 
2019.

Ungt arbeidsjern

  RUNE A. HEITMANN (18)

Jeg trives ikke med å sitte inne, jeg 
er alt for nysgjerrig til dét. Jeg må 

vite hva som skjer, og elsker å snakke 
«skit»!

RUNE A. HEITMANN

Mandag er den desidert beste dagen i uka! smiler Rune A. Heitmann. Det unge arbeidsjernet 
trives aller best i store maskiner, og jobber gjerne fra morgen til kveld om han kan. 
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- Det kjennes bedre enn jeg fryktet! Jeg har 
takket nei ved tidligere anledninger, og dét 
var nok mye fordi jeg kjente meg litt usikker 
på butikk-delen av virksomheten vår. Når 
ting nå er mer avklart der, kjennes det rett og 
bra å bli daglig leder.

Rart, men rett
Forteller Bjørn Kildal til Ny Næring. Internt 
i bedriften er det ingen fersk nyhet at han 
har overtatt som daglig leder i Halsa Bygg AS 
etter broren Kåre. Men utad bringes nyheten 
her og nå, i høst. Kåre bor i Bergen og er blitt 
økonomisjef, mens Bjørn i praksis overtok 
for ham som daglig leder i mai.
- Gjennom avtalen med Solhaug Byggevare 
AS har vi lagt ned butikkdriften vår, og de 
har sluttet som byggentreprenør. Det er vel-
dig rart at vi ikke lenger driver butikk, men 

 

Oppvokst på Halsa som yngste sønn av 
Karl Kildal. Etter grunnskolen byggfag og 
tømrerlinje ved Asphaugen videregående 
i Bodø, deretter husbyggsteknikk ved 
Stjørdal Tekniske Fagskole og sertifisert 
byggmester fra 2003. Prosjektleder og 
leder for uteseksjonen i familiebedriften 
Halsa Bygg AS som 26-åring, og daglig 
leder fra mai i år. Ugift, har datteren 
Lea Kristin Solhaug (11) fra et tidligere 
forhold.

  BJØRN KILDAL (38)med dette på plass virker det rett for meg å 
overta ledelsen av det som nå er en rendyrket 
entreprenør-virksomhet.
- Så da har jeg ansvaret, og tar alt på perso-
nalsiden. Men, Kåre har fortsatt det praktiske 
arbeid med regnskap, fakturering og bilagsfø-
ring, forklarer han.

Omveltningsåret
Dermed er det altså ny mann på plass i leder-
stolen hos det som på årsomsetning i fjor var 
sjette størst blant bedrifter som har forret-
ningsadresse Meløy. 52,5 millioner kroner 
var driftsinntektene for Bjørn og hans da om 
lag 40 ansatte. Ni håndverkere er nå kommet 
over fra Solhaug Byggevare AS, slik at staben 
teller om lag 50.
- Året i år blir veldig spesielt med stor om-
organisering og avvikling av butikk, nye folk 
inn, andre ut. Så, neste år blir nok det neste 
ordinære driftsåret, og da tror jeg et fornuftig 
mål er å opprettholde dagens årsomsetning, 

altså 55-60 millioner, sier Bjørn.
Som for første gang også skal forholde seg 
til eksterne eiere. En del av avtalen mellom 
Solhaug Byggevare AS og Halsa Bygg AS 
er nemlig at eierne bak har krysseierskap, 
som også betyr nye styremedlemmer i begge 
bedrifter.

Minus var en plage
- Vi har vokst ganske kraftig i mange år. Nå 
blir min førsteprioritet å skape lønnsom drift, 
etter noen år med underskudd. Vi tok riktig-
nok grep i 2018 som gav positive resultater, 
men minusresultatene plaget oss. Og man 
skal ikke drive lenge med underskudd før 
man virkelig får problemer. Halsa Bygg skal 
tilby stabile og trygge arbeidsplasser, og da 
er lønnsomhet i driften en forutsetning, for-
klarer Bjørn det som er start-utgangspunktet 
hans som daglig leder.
Han vil at Halsa Bygg skal være en inter-
essant arbeidsplass der det er artig for de 
ansatte å gå på jobb. Men, dette krever mye 
av ham selv og resten av administrasjonen – 
at ting er godt tilrettelagt og at kundene er 
blitt godt fulgt opp før håndverkerne drar ut 
til dem.
- Da må vi være veldig gode på kommunika-
sjon, og på å løse vanskelige situasjoner når 
de oppstår. Og ja, nå er vi ganske mange i 
administrasjonen etter hvert, men jeg mener 
vi ikke kan være færre for å kunne gjøre en 
god jobb overfor kundene og for å fylle alle 
myndighetenes krav.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Så var Bjørn klar
Han sa i mange år nei takk til 
total-ansvaret i familiebedrif-
ten. Men i Halsa Bygg’s store 
omveltningsår har Bjørn Kildal 
takket ja til å avløse sin store-
bror som daglig leder.

Vi har vokst ganske kraftig i mange år. Nå blir min førsteprioritet 
å skape lønnsom drift, etter noen år med underskudd.

BJØRN KILDAL

38-årige Bjørn Kildal har vært aktiv i familiebedriften Halsa Bygg AS på Halsa omtrent siden han gikk med bleier. 
Nå har 38-åringen overtatt som daglig leder etter broren Kåre, som nå er økonomileder  med lillebror som sjef. 


