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Ny Næring er Meløy og Gildeskåls eget rekla-
meblad for nærings- og arbeidsliv, og produseres 
og gis ut av Mediehuset Meløy. Innholdet lages 
i sin helhet på oppdrag fra våre 21 faste samar-
beidsbedrifter – du ser dem presentert på side 8-9. 
Formålet til Ny Næring er å formidle satsinger og 
suksesshistorier i noen av regionens aller mest so-
lide bedrifter, gjerne fortalt av stolte ansatte. Ny 
Næring distribueres som månedsbilag i Framtia 
følgende datoer vinteren/våren 2018: 31. januar, 
28. februar, 5. april, 2. mai, 30. mai, 27. juni.

Nytt år, og nye muligheter til å 
gratulere flotte jubilanter med 
runddag. Denne oversikten gjel-
der til neste utgave, altså onsdag 
28. februar.

Industrinæringa har både 
opp- og nedturer. Fet er vik-
tig at man ikke lar oppturene 
gå til hodet på seg.

HANS OVE HAGEN
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VI GRATULERER!

- Det gamle utstyret begynte å bli 
både dårlig og slitt, så dette var en 
nødvendig oppgradering, forteller 
driftslederassistent Eirik Falk.

BEDRE ARBEIDSFORHOLD
Siden tidlig i fjor vår har renove-
ringen av vaksinerommet pågått 
– trinnvis for å ikke være i veien for 

BEDRE FOR FOLK OG FISK
Nesten ett år har det 
tatt å totalrenovere 
vaksinerommet på Ma-
rine Harvests anlegg i 
Glomfjord. Resultatet er 
et rom som er mer til-
passet nytt utstyr, lette-
re å holde rent og bedre 
for både folk og fisk.

Assisterende driftsleder Eirik Falk er godt fornøyd med oppgraderingen av vaksinerommet på Marine Harvest. 

produksjonen. Og i disse dager står 
rommet klart, med en automatisert 
bedøvelseslinje, som sørger for at 
fisken blir bedøvd i det den kommer 
inn i rommet, og våkner igjen på tur 
tilbake til vekstkarene. 
- Vaksineleverandøren Pharmaq står 
for selve stikkingen og vaksinerin-
gen, og nå har vi sørget for at de får 
gode arbeidsforhold og plass til sitt 
nye utstyr, forteller Eirik 

PLATTFORM
Selve rommet er ikke utvidet, men 
både gulv og vegger er byttet for 
å få overflater som gjør rengjøring 
lettere. I tillegg er taket hevet, og 
selve vaksineprosessen foregår nå 
på en spesialkonstruert plattform 
midt i rommet. Og det aller meste 
av arbeidet er utført av lokale be-
drifter.

- Vi fikk INVIS til å lage planer og 
tegninger for både vaksinelinjen og 
plattformen. Halsa Bygg har vært inne 
med sine folk, og selve plattformen er 
laget av Bilfinger, sier Eirik.

AVVENTER
Selv om vaksinerommet nå er både 
nyrenovert og moderne, ser ikke Eirik 
bort fra at det kan bli behov for mer 
investering.
- Vi har nå gjort en litt forsiktig 
investering, som finansieres over 
normal drift. Vi følger nemlig nøye 
med utviklingen av helautomatiske 
stikkemaskiner, og avventer de store 
investeringene til vi ser hvilke for-
andringer som kreves for å få dette på 
plass, avslutter Eirik.

Tekst og foto: Rue Meosli

60 år
Bente Christensen, Meløy BedriftsService, 11. 
februar
Magne Johansen, Solhaug Byggevare, 18. 
februar

50 år
Jonny Gjærde, Meløy Energi, 27. februar

40 år
Jon-Morten Stenvik, Norwegian Crystals, 3. 
februar

25 år
Chris-Andrè Ødegård, Yara Glomfjord, 22. 
februar

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

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Bente Christensen

Øystein begynte å jobbe som sivilingeniør 
i REC ScanWafer i 2007, og fikk fem år i 
REC-eventyret før det hele endte for seks 
år siden. Da reiste Øystein fra Glomfjord 
til Årdal for å lage wafere for NorSun, før 
han i 2013 dro til Bergen, hvor han har job-
bet i oljeindustrien fram til nå. 
- Jeg husker tiden i Glomfjord som mine 
beste år, og da jeg ble oppringt fra Norwe-
gian Crystals om denne muligheten, kjente 
jeg veldig på at jeg hadde lyst til å dra 
tilbake hit, sier han.
Selv om han nå kommer tilbake til gamle 
tomter, er det mye som har forandret seg 
på seks år. 
- Jeg har inntrykk av at hele organisasjonen 
er mer fokusert og målrettet i Norwegian 
Crystals, og de får større produksjon med 
færre ressurser. I tillegg er nok kvaliteten 
på produktet bedre enn noen gang før, sier 
han.
Nå skal Øystein lede arbeidet med kva-Chris-André Ødegård

Magne Johansen

 ...OG NYE OPPGAVER I KJENT MILJØ 
Han er ny i bedriften, men 
kjent med fabrikken. Øy-
stein Raade (47) fra Østfold 
begynte som teamleder for 
kvalitet i Norwegian Crys-
tals i januar i år.

litetssikring av sluttproduktet i bedriften, 
noe som gjør at han får helt nye oppgaver i 
fabrikken.

- Som prosessingeniør var jeg mer inne 
i selve produksjonen, mens jeg nå skal 
ha fokus på hvordan de ulike prosessene 

påvirker kvaliteten på produktet.
Tekst og foto: Rune Meosli 

- Industrinæringa har både opp- og nedturer. 
Jeg har vært med på begge deler, og tror 
det er viktig at man ikke lar oppturene gå til 
hodet på seg. Har man en god plan for drif-
ten, bør man følge den, og ikke la tilfeldige 
svingninger styre aktiviteten, sier han.

SKAL LEDE PROSESS
Hans Ove Hagen (43) har 
allerede opparbeidet seg 
solid industrierfaring, 
og lar seg ikke blende av 
gode tider. Nå blir han ny 
sjef for prosessutviklingen 
i Norwegian Crystals.

Hans Ove Hagen har nå pappaperm med Sigve, men begynner i ny jobb på Norwegian Crystals 1. februar.

Når han nå begynner i ny jobb for Norwegi-
an Crystals, er det med solid erfaring fra wa-
ferproduksjon, i de samme lokalene. Hans 
Ove begynte sin karriere i REC ScanWafer 
i 1996, og gikk raskt gradene fra kjemipro-
sessoperatør til kvalitetsleder i bedriften.
- Det er litt morsomt at jeg fikk være med 
på produksjonen av de aller første waferne 

som ble skipet ut fra Glomfjord, smiler han.
Etter å ha tatt ingeniørutdanning på NTNU, 
kom han tilbake til Glomfjord i 2008 som 
prosessingeniør i REC. Ett år senere ble han 
produksjonssjef fram til nedturen i REC 
begynte i 2011. 
- Rundt jula 2011 overtok jeg som teknisk 
sjef i REC. I realiteten dreide det seg om en 

kontrollert nedstenging av virksomheten, 
og det var en av de tyngste og mest depri-
merende jobbene jeg har hatt.
Da REC avsluttet virksomheten var han 
innom en prosjektstilling hos MNU før han 
ble en del av teamet i ToCircle i Glom-
fjord.
- Der har jeg hatt fem flotte år sammen 

med dyktige kolleger. De siste sju måne-
dene har jeg hatt pappapermisjon derfra, og 
jeg vil gjerne ønske dem lykke til videre, 
nå når jeg går over i ny jobb hos Norwe-
gian Crystals, sier Hans Ove.

Tekst og foto: Rune Meosli
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- Jeg tror jeg kommer til å bli i denne næ-
ringa resten av mitt yrkesaktive liv. Da er 
det greit å ha fagbrev, mener Inger Sleipnes 
(48).
- Det er for at jeg vil lære enda mer om 
dette faget, og så betyr det mer lønn. Be-
driften tjener nok også på at vi har fagbrev, 
mener Geir Arne Hagevik (50). 
- Litt spesielt at vi er såpass opp i årene, 
kanskje. Men jeg tror dette er blitt mer og 
mer vanlig de siste årene.
Ny Næring skriver ofte og gjerne om lær-

NYE KARRIERER, NYTT FAGBREV
De fleste a har lange karrie-
rer i helt andre bransjer. Men 
har byttet til havbruk, og 
der satser de for fullt: hele 9 
godt voksne driftsoperatø-
rer hos Helgeland Smolt tar 
fagbrev i akvakultur!

I 40-årene eller 50-årene er ingen hind-
ring for å ta et nytt fagbrev! I nært sam-
arbeid med arbeidsgiveren sin skal hele 
10 ansatte, alle godt voksne, i Helgeland 
og Sundsfjord Smolt opp til fagprøve i 
akvakultur. Fra venstre Geir Arne Hagevik 
(50, jobber hos Sundsfjord Smolt), Inger 
Johanne Sleipnes (48), Stein-Ivar Abel-
sen (26), Sissel Dagny Aga-Hansen (51), 
Hanne Hanssen (45) og Eli Ellingsen (56). 

- Som driftsoperatør i et smoltanlegg er 
det veldig viktig å være skjerpet, passe 
godt på, forteller Inger Johanne Sleip-
nes og Geir Arne Hagevik. Etter lange 
yrkeskarrierer i handel, håndverk, fiske 
og industri byttet de begge til havbruks-
jobb i 2015.

Det er for at jeg vil lære enda 
mer om dette faget, og så 
betyr det mer lønn. Litt spesi-
elt at vi er såpass opp i årene, 
kanskje. Men jeg tror dette er 
blitt mer og mer vanlig.

GEIR ARNE HAGEVIK (50)

linger. Som oftest er de da i alderen 18-22 
år og kunne vært barna til de to lærlingene 
vi nå skal møte. Etter allerede lange yr-
keskarrierer i helt andre bransjer har Inger 
Johanne og Geir Arne og de andre godt 
voksne bestemt seg for å satse på havbruk. 
Og de vil lære mer. Ta nytt fagbrev.

SPENNENDE MED NYTT
- Jeg hadde jobbet to år på fabrikktråler 
med seks uker borte av gangen. Denne 
jobben var nært heimen min i Vågaholmen, 
og turnusen er mye gunstigere med én uke 
på jobb - én uke fri. Det er spennende med 
noe nytt, og dette er veldig, veldig forskjel-
lig fra fiske og det jeg har gjort før, smiler 
Inger.
- Det var tungt å forlate jobben og arbeids-
kameratene på EWOS etter 18 år – jeg 
hadde egentlig bestemt meg for å bli der. 
Men så virket dette veldig spennende – det 
er veldig interessant å følge prosessen fra 
rogn til ferdig smolt, forteller Geir Arne 
– han er nummer 10 som tar fagbrev, men 
jobber for Helgeland Smolt’s eierbedrift, 
nemlig Sundsfjord Smolt.

MÅ VÆRE SKJERPET
Vi tar turen ut i anlegget sammen med de 
to. Helgeland Smolt stod ferdig i Reppen 
i Rødøy i 2016, og ble offisielt åpnet av 
Bjørnar Olaisen (bror av Steinar, red. anm.) 
8. september i fjor. Her i det topp moderne 
smolt-anlegget skal det hvert år produseres 
åtte millioner smolt. I all hovedsak selges 
den til matfisk-produsentene Nova Sea, 
Gildeskål Forskningsstasjon, Lovundlaks 
og Selsøyvik Havbruk.
- Det er mye penger som står på spill, hvis 
noe skulle gå skeis. Og det er lett å gjøre 

feil hvis man ikke er oppmerksom – når det 
går alarmer er det bare å springe. Og det er 
mye å passe på, forklarer Inger Johanne.
- Så det er veldig viktig å følge godt med, 
spesielt under behandlingen av fisken – 
dette er levende liv! understreker Geir 
Arne.
- Derfor må vi være villig til å lære mer, 
hele tiden. Og det har vi gjort – veldig 
greit at vi også var med her da anlegget ble 
bygget. For så er vi vant til å gjøre myye 
forskjellig, og kjenner anlegget godt, mener 
de to.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Driftsleder Liza-Mari W. Isaksen (25) 
hos Helgeland Smolt har selv gått vide-
regående-veien til akvakultur-fagbrev, 
med senere bachelor-påbygging. Nå 
leder hun til dels eldre kolleger som får 
solid støtte fra bedriften. Til å ta fagbrev 
i moden alder.
- Dette er folk som har det meste av 
det praktiske på plass. Da er det nyttig 
med et påfyll av grunnleggende teori. 
Vi legger også inn noen ekstrabolker 
på spesielt nyttige emner, for eksempel 
resirkulering av vann i anlegget, forteller 
hun til Ny Næring.
- Og bedriften spanderer?
- Ja, vi tilrettelegger for dem slik at de 
kan ta fagbrev mens de står i jobb. For 
bedriften er det bra at staben kjenner 
godt til sammenhengen mellom alt i drif-
ten. Og det er kjekt at det kommer noen 
utenfra som instruktører – nye stemmer 
og synspunkter inn er alltid bra.
- Hvordan begynte dette?
- De etterspurte det, og vi i ledelsen 
ønsket det. Vi gjorde det samme i Sunds-
fjord, og mente det var lurt. Og så er det 
fint å tilby dette til folk som kommer fra 
området rundt her, at de kan få enda mer 
kompetanse på havbruk, mener Liza-
Mari.

De ansatte tjener på det – bedriften tjener på det. 
Derfor spanderer Helgeland Smolt fagbrev-utdan-
ning på staben.

Liza-Mari W. Isaksen

Fagbrev-kandidatene har samlinger i 
Reppen og i Bodø. Løpet begynte i fjor 
vår, og etter en teoretisk prøve i akva-
kultur vil de kunne gå opp til fagprøve 
senere i år. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Geir Arne Hagevik
50 år, opprinnelig fra Ørnes, 
bosatt i Neverdal. Jobbet som 
rørlegger hos Glomfjord VVS 
(Kjell  Andersen) og Meløy VVS 
(Trond Nordli) før Cargills fôr-
fabrikk på Halsa fra 1997. Ansatt 
som driftsoperatør hos Sunds-
fjord Smolt høsten 2015. Gift 
med Bjørg Elin, og har en datter 
som er voksen.

Inger Johanne Sleipnes
48 år, opprinnelig fra Ågskardet, bo-
satt på Vågaholmen i Rødøy. Ni år ved 
Meløybakeriet på hjemstedet, deretter 
15 år hos A. Hansen & Co. i Vågahol-
men og SiC Processing i Glomfjord 
fra 2009 til -12. Tok bore- og brønn-
teknikk-kurs og jobbet to år som fisker 
på fabrikktråleren ‘Andenesfisk’, før 
hun kom til Helgeland Smolt høsten 
2015. Gift med Nils-Gunnar, har tre 
voksne barn på 22, 25 og 29 år.
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- Det positive er jo at vi oppgraderer anleg-
get vårt. Det negative er at en del av staben 
må gå hjemme mens det pågår, forteller 
fabrikksjef Herulf Olsen.
Han gir oss fakta om vinteren og vårens 
stor-arbeid med å blokke opp fôrfabrik-
ken på Halsa. Cargill investerer hele 10 
millioner kroner, og hovedstikkord er mer 
muskler på strøm-siden.
- Ja, vi bytter ut en trafo, og bygger om i 
tavlerom, opplyser Herulf.
- Når vi gjør en såpass stor investering, 
så er det for å oppnå større sikkerhet mot 
nedetid i fabrikken, fortsetter Jan Helge 
Førde.
Han leder prosjektet på vegne av konsernet.
- Men også for å tilrettelegge for framtidig 
ekspansjon – da trenger vi mer kapasitet 
også på strøm, forklarer han.

GUNSTIG NÅ
Det var 5. januar at fabrikken på Æsøyne-
set stengte ned. Riktignok blir det rikelig 
trafikk over kaia, siden inn- og utskiping av 
settefisk-fôr fortsetter. Men i produksjonen, 
der er strømmen skrudd av i prosjektperio-
den. Som varer til
- Påske. Det er tidskritisk å være oppe igjen 
når høysesongen begynner, sier Jan Helge.
- Veldig gunstig at vi kan gjennomføre 
dette og en revisjonsstans i fabrikken, nå 

STOPPER FOR Å STYRKE
Cargill på Halsa benytter 
lavsesongen sin til en helt 
nødvendig forsterking av 
kraftforsyningen til fabrik-
ken. Dermed stoppes pro-
duksjonen i 12 uker, og en 
del av staben er permittert 
til påske.

Når vi gjør en såpass stor 
investering, så er det for å 
oppnå større sikkerhet mot 
nedetid i fabrikken. Men 
også for å tilrettelegge for 
framtidig ekspansjon.

JAN HELGE FØRDE

mens det er lavsesong. For prosjektet er 
komplisert, og krever full fokus under gjen-
nomføringen.
Med innlagt testkjøring er planen at Halsa-
fabrikken skal være i produksjon igjen 
rundt 1. mai.
- Da skal vi også ha byttet noen trans-
portører, for å oppnå enda mer skånsom 
transport av pelletsen. Helst skulle vi ha 
fraktet den på bomull, for kundene blir fort 
plaget med støv hvis pelletsen slipper det 
ytre laget, forklarer prosessansvarlig Per 
Olav Olsen.

MEN 12 MÅ UT
Den om lag 12 uker lange produksjonsstan-
sen får konsekvenser for bemanningen, sier 
fabrikksjef Herulf.
- Ja, vi må permittere 12-13 personer fra 1. 
februar og i seks uker, kanskje litt mer. Vi 
håper de er tilbake rundt 20. mars.
Seks i Halsa-staben har imidlertid tatt turen 
nordover i landet. For å hjelpe gode venner 
på Bergneset i Balsfjord.

- Veldig artig at noen unge og noen godt 
voksne i staben tok den utfordringen. De 
hjelper ved Cargill-anlegget der, nå når de har 
stort trøkk. Dette er det god læring i, også – 
ting å ta med hjem hit etterpå, mener Herulf.

BEDRE COATING DEL 2
På Halsa har Halsa Bygg nå en sentral jobb 
med grunnarbeider, før ABB og Meløy 
Energi får leverandør-hovedroller i skiftet 
av trafo. Internt får Elisabeth Olsen en vik-
tig rolle, hun er Cargills elektrofaglig an-
svarlige på stedet. Samtidig gjennomføres 
også noen mindre forbedringsprosjekter:
- Som vi har gjort på linje 1, skal vi nå ha 
inn nok en tank på linje 2 til såkalt to-trinns 
coating, opplyser Per Olav.
I coatingen dras ulike næringsrike oljer inn 
i pelletsen - et kritisk prosesstrinn.
- Hensikten er å få varm olje inn. I tillegg 
til dette skal vi gjøre noen forbedringer i 
kjølingen, forteller Per Olav og Herulf.

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Rune Meosli - Underveis gjennomfører vi også en del forbedringstiltak, for eksempel på coatingen, 
opplyser prosessansvarlig Per Olav Olsen.

Elisabeth Olsen er elektrofaglig ansvarlig i fabrikken, og får en viktig rolle når tavle-
rom skal bygges om og trafoen som forsyner fabrikken skal byttes ut.

Det er fortsatt aktivitet i lagrene, men på grunn av stor-investering i det elektriske anlegget, må produksjonen stanses til april, forteller fabrikksjef Herulf Olsen (t.v.) og 
operatør Tom Hansen hos Cargill på Halsa.

Ronny Widerberg          
Tlf. 95743397                 
ronny@swlean.com       

Ulla Simonsson
Tlf. 90611874
ulla@swlean.com

Ta en 
forbedringstest!
Simonsson & Widerberg Lean Consulting tilbyr 

bedrifter i Meløy og Gildeskål en 3-dagers
 introduksjon til de effektive Lean-metodene 

for forbedring! 

I 3 arbeidsdager, som kan deles i halve, 
jobber vi sammen i din bedrift, på et område 
der dere trenger forbedring. Dere får teste 

enkle forbedringsmetoder, og vi coacher dere 
som skal lede arbeidet. 

De fleste bedriftsledere sier de ser et stort 
behov for forbedring, som igjen kan gi bedre 
driftsmargin. Men, de er usikre på hvordan 
de skal gå fram. Simonsson & Widerberg 

Lean Consulting har lang erfaring med å lede 
forbedringsprosesser i ulike bransjer.

Ta kontakt for 
en hyggelig samtale!
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- Jeg var nok ikke klar over hvor 
mange forskjellige jobber som krever 
høyere utdanning, forteller Didrik 
Votvik Solhaug.
Han går på studiespesialisering på 
Meløy videregående på Ørnes, og 
sammen med medelevene Sirianna S. 
Pettersen, Martin Johnsen og Johannes 
Pedersen var han på observasjonsprak-
sis hos GIFAS i november.

GODT FORBEREDT
Elevene skryter av skolens «prak-
sisopplegg» og mener at en slik dag 
absolutt har noe for seg.
- Det var veldig tydelig at bedriften 
hadde forberedt seg godt på å ta imot 
oss, og vi fikk et godt innblikk i hva 
bedriften driver med og hvilke opp-
gaver de ulike yrkene hadde. Vi fikk 
snakke med både veterinær, ingeniører 
og en med doktorgrad i marinbiologi, 
sier Sirianna.
GIFAS hadde sydd sammen et opplegg 
som skulle gi elevene et godt overblikk 
over bedriftens ulike anlegg. Det inklu-
derte blant annet tur med RIB mellom 
forskningsstasjon og oppdrettsanlegg.
- Det var veldig kult, men ganske kaldt, 
kommer det fra Didrik.

- Mange av elevene våre tenker først og 
fremst sykepleier eller lærer, når de skal 
nevne aktuelle yrker i lokalmiljøet som 
krever høyere utdanning. Vi ønsker å utvide 
kunnskapen om egne muligheter, ved at de 
får et bedre innblikk ved å besøke bedrif-
tene, sier studierektor ved MVS på Ørnes, 
Kirsti Kvehaugen.

ACTION OG KUNNSKAP
Praksis og jobbskygging 
forbindes gjerne med 
ungdomsskoleelever eller 
yrkesfaglig utdanning. Men 
nå får også elevene på stu-
diespesialisering innblikk i 
framtidige jobbmuligheter 
i lokalmiljøet. 

Studierektor ved Meløy videregående 
avd. Ørnes, Kirsti Kvehaugen. Foto: Ed-
mund Ulsnæs

RELEVANT
Det offisielle navnet på opplegget er «ob-
servasjonspraksis», og går ut på at elevene 
fra studiespesialisering får være med på 
en arbeidsdag i en bedrift, for å observere, 
spørre og delta på de ulike gjøremålene i 
bedriften. 
- Det er et poeng for oss at de får observere 
arbeidstakere med høyere utdanning, slik at 
dagen blir relevant i forhold til egne studie-
valg etter videregående, sier Kirsti.
Hun håper også at et slikt opplegg kan være 

med å bevisstgjøre elevene på at studiespe-
sialisering fører fram til et yrkesliv, med 
mange ulike muligheter, også lokalt.

POSITIVT NÆRINGSLIV
Meløy videregående har etablert et sam-
arbeid med flere lokale bedrifter, som tar 
imot og guider elevene gjennom arbeids-
dagen. I samarbeidsavtalen ivaretas det 
formelle rundt sikkerhet og forpliktelser, og 
at både elevene og bedriftene er forberedt 
før møtet. I forkant av dagen må elevene 

forberede seg på hva de ønsker å finne 
ut av. Det kan være ting som utdanning, 
arbeidstid, lønn, spesielle ferdigheter som 
kreves og andre ting.
- De lokale bedriftene har vært svært posi-
tive til opplegget med observasjonspraksis, 
og vi har fått svært gode tilbakemeldinger 
fra dem, sier Kirsti.

SATT I SYSTEM
Også tidligere har det vært prøvd «jobb-
skygging» i ulike sammenhenger. Men 

dette skoleåret er første gang det hele settes 
i et system.
- Vi satser på at hvert trinn skal ha én dag 
med observasjonspraksis hvert år. Elev-
ene får ønske seg arbeidssted, og vi setter 
sammen grupper på bakgrunn av dette. Vi 
håper dette skal være med på å gi motiva-
sjon til skolearbeidet, og at de får et bedre 
innblikk i lokale jobbmuligheter, sier 
studierektor Kirsti.

Tekst: Rune Meosli

De fire som valgte en 
arbeidsdag på GIFAS i 
Gildeskål, fikk både ny 
kunnskap, action og ut-
videt horisont.

Det var morsomt men kaldt å kjøre RIB mellom ulike oppgaver hos Gifas  for Johannes Pedersen, Didrik Votvik Solhaug, Sirianna S. 
Pettersen og Martin Johnsen. Foto: Roar Kofoed

Sirianna 
og Didrik 
syntes det 
var spen-
nende å 
lære om 
forskning 
på rogn-
kjeks ved 
GIFAS. 
Foto: Roar 
Kofoed

LÆRERIKT
En av oppgavene elevene fikk være 
med på var forskning på rognkjeks, 
som benyttes i oppdrettsnæringen 
fordi den spiser lakselus.
- Det var veldig interessant å høre 
om hvordan rognkjeksen brukes. 
Problemet er at den blir blind etter 
en stund, og det er uønsket både 
ut fra dyrehelseperspektivet og 
effektiviteten. De forsker derfor 
på å komme fram til nye strategier 
i foring og rutiner, for å hindre at 
dette skjer, sier Sirianna ivrig. 
Elevene fikk være med på dissek-
sjon og måling av leververdien til 
rognkjeksen, for å fastslå effekten 
av ulike typer for.

UTVIDET HORISONT
Elevene var enige i at en slik dag er 
med på å gi et utvidet blikk på jobb-
mulighetene ved høyere utdanning. 
- Det var artig å se hvilken kompe-
tanse som kreves og etterspørres i 
en slik lokal bedrift. Vi fikk veldig 
god informasjon om ulike mulig-
heter innen marine næringer, sier 
Sirianna.
- Jeg er imponert over hvor mange 
som har høyere utdanning i bedrif-
ten. Jeg var nok en av de som trodde 
det stort sett bare var lærere og 
sykepleiere som hadde høgskolebak-
grunn. Nå vet jeg bedre, men ender 
vel opp som lærer likevel, ler Didrik.

Tekst og foto: Rune Meosli

 

FAKTA

Du husker kanskje denne forsiden, 
IndustriFolk på senvinteren i 2016? Og 
da tenker vi ikke på at bladet har endret 
navn til Ny Næring!
- Det gikk bare bra, jeg fikk bestått, så 
nå har jeg fagbrev som energimontør, 
forteller Ruben Skjellstad, om lag to år 
etter denne forsiden.
Han ble nemlig godt profilert da vi i 
den utgaven presenterte Meløy Energi 
som ny samarbeidspartner i bladet. 
Lærling Ruben klatret i kraftmastene til 
ære for fotografen, og sa at han elsket 
utearbeid, gjerne i ruskevær.

ALT PÅ 
PLASS
‘Forsidegutt’ Ruben 
(20) klarte brasene. 
Er blitt fagmann.

- Fagprøven bestod i å sette ned en nettsta-
sjon og grave ned og montere ny kabel til 
eksisterende kabelmast, og dette var på 
Mosvold på Ørnes, ved de nye omsorgsbo-
ligene, opplyser han.
Med bestått fagprøve og avsluttet læretid 
fikk Ruben fra 21. desember en tremåne-
derskontrakt som energimontør i Meløy 
Energi.
- Hva skjer videre, da?
- Det vet jeg ikke ennå. Jeg har søkt fast 
jobb her i bedriften, så vi får se.

Tekst: Edmund Ulsnæs

I november tok han selv kontakt med Bil-
finger, som heldigvis hadde bruk for ekstra 
folk nå.
- Det er et veldig bra arbeidsmiljø her, og 
trivelige folk både ute i felt og i ledelsen, 
sier han.
Inge har rundt ti års erfaring med å arbeide 

SNEKKER OG FISKER
Inge Skogli (54) hadde 
jobbet som snekker på 
Svalbard i over ni år, da han 
plutselig ble offer for ned-
skjæringer. 

som snekker, og har også vært mannskap 
på fiskebåt på si.
- Hver vinter har jeg hatt permisjon fra 
snekringen, for å være med på Lofotfiske. 
Jeg kunne nok blitt heltidsfisker nå, men 
det er vanskelig å få fast hyre på en båt. 
Derfor bestemte jeg meg for å satse videre 
på snekkeryrket, og ringte hit.
I Bilfinger ble han tilbudt månedskontrakt, 
som fornyes etter behov. 
- Det er litt andre arbeidsoppgaver her, enn 
jeg er vant med fra tidligere. På Svalbard 
drev vi stort sett med bygninger og hus, 
mens her er det mye større variasjon i 

oppdragene. Akkurat nå driver jeg med 
renovering av kaia på Fykan. Det er 
skikkelig grovarbeid, med solide dimen-
sjoner på det vi gjør, sier han.
Inge bor på Reipå, sammen med kona 

Ida Skogli. De har barna Aud Karine 
(26), Margareth (21) og Silje Mari (20).

Tekst og foto: Rune Meosli

Gildeskål Forskningsstasjon (GIFAS) er en privateid havbruksstasjon med 
base i Gildeskål i Nordland. GIFAS gjennomfører forskningsprosjekter innen 
biologiske og teknologiske problemstillinger både i småskala og full kommer-
siell skala. Gifas er Gildeskåls største bedrift på omsetning, og hadde i 2016 
driftsinntekter på 320 millioner.
Kilde: gifas.no

Gildeskål Forskningsstasjon
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EWOS
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

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

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

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

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

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

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

SIMONSSON & 
WIDERBERG 
LEAN CONSULTING AS

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

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

Våre samarbeidspartnere: 

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

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

SOLHAUG 
BYGGEVARE AS

Halsa
Holandsfjordveien 164
8178 Halsa
Ørnes
Spildra, 8150 Ørnes

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

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

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

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

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

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

MELØY BEDRIFTS- 
SERVICE
Postboks 17
8161 Glomfjord
Telefon: 75 71 99 00
post@mbs-as.no 
www.mbs-as.no 

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

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

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

ARNØY BRYGGE AS

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

MELØY VIDEREGÅENDE 
SKOLE
Hovedadministrasjonen
Pb 55
8161 Glomfjord
Tlf. 75652500
post.meloy@vgs.nfk.no
www.meloy.vgs.no
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Norwegian Crystals (NC) ble etablert 4. juli 2012, én måned 
etter at RECs produksjon i mono-fabrikken ble innstilt for 
godt, og ett år etter at multi-fabrikken stengte i Glomfjord. 
En gruppe ansatte engasjerte seg sterkt for ny drift, og Reidar 
Langmo (tidligere ScanWafer-gründer og tidligere daglig leder 
i Meløy Næringsutvikling AS, red. anm.) etablerte selskapet 
der både han selv og andre investorer gikk inn med kapital. NC 
kjøpte den tidligere mono-fabrikken fra RECs konkursbo, og 
produksjonen kom i gang i 2013 – sluttproduktet er silisium-

blokker, som deretter sages til wafere 
hos utenlandske samarbeidspartnere. 
Norwegian Crystals er i dag Meløys 
nest største private arbeidsplass, med 
100 ansatte. Men, i løpet av de neste 
to årene skal dette økes til minst 150, 
siden selskapet i desember besluttet 
å bygge ut i fabrikken for om lag 700 
millioner kroner. 

Tekst og foto: Edmund UlsnæsFabrikksjef Cato Lund.



Finn Nikolaisen

45 millioner kroner
Moldjord Bygg og Anlegg bygger det som 
kalles Kai 3 på Rognan. Oppdragsgivere er 
Saltdal kommune og Nexans.

45 millioner kroner
Oppeid Handel skal bygges ut med leilig-

VOKSER DER ANDRE VELTER
Mens andre anleggsaktører 
velter rundt dem, presterer 
Moldjord Bygg og Anlegg 
bedre omsetning og bedre 
driftsresultat hvert eneste 
år. Nå leder seksårsplanen, 
den som ble laget i de tøffe 
årene, bedriften mot drifts-
inntekter på 200 millioner.

Moldjord hadde stor-trøbbel 
– lagde 6-årsplan

Mål nå: 200 millioner 
kroner i årsomsetning 

Mange millioner i minus er 
snudd til solid pluss

- Dette var i 2014, husker Finn Nikolaisen.
Han møter Ny Næring til en prat over 
kaffe, her i Notveien 17 på Alstad i Bodø.
-  Vi var ferdig med store store oppdrag i 
kraftutbygging i Salten, men hadde gjort 
store investeringer. Vi var i en alvorlig 
økonomisk situasjon, og bestemte oss for å 
lage en seksårsplan for bedriften, forklarer 
han.
Og der har du bakteppet, leser. Altså 
bakgrunnen for at Moldjord Anlegg ikke 
bare har reist seg og nå står stødig, midt i 
vinterens konkursras i bransjen, men også:
- Vi skal nå 200 millioner kroner i omset-
ning i løpet av 2020. Og dét er vi i rute 
mot! smiler daglig leder Finn.

RYDDINGEN BEGYNTE
La oss se på alvoret først. 2011: Moldjords 
problemer blir mer enn tydelige når drifts-
resultatet før skatt gir en minus på hele 9,1 
millioner kroner. Året etter øker årsom-
setningen fra 98 til 135 millioner, men 
driftsresultatet er fortsatt på minus 3,2. Og 
2013 ender på minus 3,1 millioner – noe 

må gjøres.
- Vi begynte å rydde. 
Solgte en masse maski-
ner for å bedre egen-
kapitalen vår. Samtidig 
vridde vi arbeidsom-
rådene våre mer over 
på bygg-aktivitet, og 
begynte å bygge en 
organisasjon som kan 
håndtere en langt høy-
ere omsetning. 

Moldjord Bygg og Anlegg er i en bransje der konkursene har stått i kø i vinter, men 
står selv midt i en sterk vekst-fase mot 200 millioner kroner i årsomsetning. På det 
største bildet ser vi Moldjord-staben i byggingen av Helgeland Smolt i Reppen. På det 
lille utebildet er det formann Eskil Berntsen som viser fram dyktige arbeidsfolk - Vegar 
Ramskjell (t.v.) og Johan Marius Steinåmo på jobb for Statnett i Kilvika. På det lille 
innebildet har Moldjords Meløy-leder Kåre Eggesvik (t.v.) viktig planleggingsmøte 
med Tor-Arne Gransjøen i Helgeland Smolt.

Blant annet satser vi mye på utdanning både internt og ute. 
For skal vi gjennomføre lønnsomme prosjekter, så må vi ha 
god kompetanse hos dem som leder prosjektene. 

FINN NIKOLAISEN

Og underveis er det ikke sånn at vi på død 
og liv må nå 200 millioner - det viktigste er 
å bygge trygge arbeidsplasser og stabil drift 
året gjennom, forklarer Finn.
- Dessuten løftet vi blikket for hvor vi 
skal utføre oppdrag. I dag betrakter vi hele 
Nord-Norge som vårt markedsområde.

SEKSÅRSPLANEN LYKKES
Dette var altså viktige delmål i seksårspla-
nen. Og man kan si det har lyktes! I dag kan 
Moldjord Bygg og Anlegg nærmest lage læ-
rebok i hvordan å snu en negativ utvikling. 
Se bare på tallene: 2014 gav 82 millioner 
kroner i driftsinntekter og pluss 8 i resultat 
før skatt. 2015: 89/3,5. 2016: 92/4,4.
- Så ble 2017 også et veldig bra år for oss. 

120 millioner kroner i driftsinntekter, og re-
sultatet før skatt er på om lag åtte millioner, 
sier Finn fornøyd.
- Vi kunne faktisk omsatt for 135 i fjor, 
men styrte bevisst unna enkelte prosjekter 

der vi så at sjansen var stor for å gå med 
tap. I år budsjetterer vi med 150 millioner, 
og dét er veldig realistisk siden vi allerede 

har dette noenlunde inne i ordrereserve.

RIGGER SEG FOR 200
- Men 200 er neste?
- Ja, og da gjelder det å bygge en organisa-

sjon som kan håndtere en omsetning på 200 
millioner kroner.  Blant annet satser vi mye 
på utdanning både internt og ute. Mange 

ansatte gjennomfører skole for å være bas 
eller formann, mens andre går prosjektle-
derskole, opplyser Finn.
- For skal vi gjennomføre lønnsomme 
prosjekter, så må vi ha god kompetanse hos 
dem som leder prosjektene. Dessuten må 
vi være nøye med å ikke over-investere, 
forklarer han.
Og selv om nye og store mål er satt, klok-
ker altså Moldjord-staben inn til svært 
godkjent på både likviditet, lønnsomhet og 
soliditet i regnskapene. Mens flere konkur-
renter har måttet gi opp og gå til skifteret-
ten: Vexti og M3 Anlegg i Bodø og før 
dette A. Moan og SA Anlegg på Fauske.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

TRAVELT ÅR
Ved starten av 2018 er 
Moldjord Bygg og Anlegg 
i oppstarten av prosjekter 
for om lag 150 millioner 
kroner. I Salten og Lofoten. Eksempel på Moldjord-oppdrag i 2018: Yara-kaia skal forsterkes.

heter og lokaler for Eurospar. Moldjord 
Bygg og Anlegg gjør jobben sammen med 
lokale Byggmester Knut Høivaag. 

10 millioner kroner
Ved Nordland Kultursenter i Bodø skal 
fylkeskommunen bygge om et fjøs til un-
dervisningslokaler. Moldjord tar saken.

7 millioner kroner
Studentsamskipnaden ved universitetet 
trenger gangbru over veien for de nye 
studentboligene på Mørkved. Moldjord fikk 
oppdraget.

- I tillegg skal vi i gang med en rekke min-
dre prosjekter, opplyser daglig leder Finn 
Nikolaisen i Moldjord Bygg og Anlegg.
Da tenker han for eksempel på ny skytehall 
for Bodø Skytterlag, bygging av indus-
trihaller i samarbeid med Finneid Sveis, 
forsterking av kaia hos Yara Glomfjord, 

og utbygging for Nordvik-konsernet på 
Leknes.
- Dessuten skal vi til oss selv bygge en ny 
hall for verksted og lager, her i Notveien i 
Bodø, forteller Finn.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Montering av fiber krever imidlertid at man 
har riktig verktøy med seg, og når fiberen 
kuttes, trengs det godt utstyr for å få den 
sammen igjen. Instrumentet som Meløy 
Elektro bruker til dette, er ikke veldig stort 
i størrelse, men det er langt fra billig.
- Dette kostet rundt hundre tusen kroner 
da vi kjøpte det. Jeg mener at det har blitt 
rimeligere siden da, men billig utstyr er det 
uansett ikke, sier Per Svendsen.

RENGJØRING VIKTIG
Per kutter endene på fiberen, før han ren-
gjør godt med sprit og legger endene mot 
hverandre i maskinen.
- Det er viktig at det er rette kuttflater og 
helt rent når dette skal gjøres. Fiberskøy-
temaskinen finner selv ut om alt er bra, og 
dersom det kommer støv mellom flatene, 
eller det er skjevt kuttet, vil jeg få feil-
melding. Når alt er ok, vil den selv føre 
endene mot hverandre mens den smelter 
de sammen. Etterpå testes sammenføynin-
gen, og displayet viser om det er godkjent, 
forteller Per, mens han fjerner isoleringen 
på fiberkabelen.

OPPDRAG FOR ANDRE
Dersom man skal skøyte fiber uten en slik 
maskin, er det en tålmodig øvelse i nøyak-
tighet. Det innebærer rene kutt, pussing og 
filing og til slutt liming. Deretter må man 
håpe at resultatet blir greit, eller gjøre det 
på nytt.
- Det er fortsatt en del installatører som 
ikke har en slik maskin, og det hender at vi 
blir bedt om å ta oppdrag for dem, sier Per.
Per fikk blant annet oppgaven med å 
terminere flere hundre fiber i Stormen, for 
Elektro Bodø

DYRT 
VERKTØY
Utbyggingen av fiber i 
Glomfjord går etter planen, 
og Meløy Elektro har snart 
vært inne hos alle som har 
fått fiber fram til veggen.

 Per Svendsen er snart ferdig med å instal-
lere fiber i Glomfjord, og har hatt god 
hjelp av fiberskøytemaskinen.  Graving av fiberkabel i Glomfjord ble omtalt i Ny Næring september 2017.

Det kreves stor nøyaktighet og godt renhold for å få et godt resultat på fiberskøyten.

SNART FERDIG I GLOMFJORD
Det gjenstår fortsatt områder i Glomfjord 
som ikke har fått fiber, men Meløy Energi 

Hele oppdraget var så stort, at det delt i 
fire trinn. Først fikk Bilfinger oppdraget 
med å trekke nye, midlertidige kabler. 
Fra kraftverket i Fykan, under Fykan-
tunnelen og til inntakshuset i Glomen. 
Nå har de også fått jobben med å fjerne 
de gamle kablene i den hundre år gamle 
el-tunnelen. 

BYGGER I BERGET
Utskiftingen av strømka-
blene i tunnelen under 
Fykan-tunnelen pågår 
fortsatt for fullt. Et stort og 
vanskelig prosjekt, som har 
ført til kreative løsninger i 
den mørke el-tunnelen.

Torleif Rommetveit (t.v.) leder arbeidet som utføres av Bilfinger. Her er han på inspeksjonsrunde i tunnelen sammen med Lars Johansen i Hansen Maskin og Transport og Mari 
Melkevik i Statkraft.

Ny Næring fortalte om oppstarten på det spesielle oppdraget for Statkraft i mai 2017.De trange og spesielle arbeidsforholdene inne i tunnelen krevde kreative løsninger.

ÉN JOBB BLE TIL TO
- Vi skulle egentlig bare fjerne kablene, 
hyllene og utstyret på den ene siden inne i 
tunnelen, men kom fram til at det ble lettere 
for folk og maskiner, dersom vi fjernet kabler 
og support på begge sider samtidig, forteller 
Torleif Rommetveit i Bilfinger.
Dermed ble det klart at Bilfinger fikk utvidet 
oppdraget, og de fjerner nå alle gamle kabler 
i én operasjon. For å sikre strømforsyningen 
til Yara, har de valgt å henge den midlerti-
dige kabelen i taket.
- Vi har slått inn bolter i tunneltaket, som de 
nye kablene henger i. Da er de ute av veien, 
og vi kan jobbe i hele tunnelbredden, sier 
han.

REODOR FELGEN-LØSNING
Inne i den hundre år gamle tunnelen er det 

stummende mørkt, og ganske trangt. Dette 
har ført til helt spesielle utfordringer for de 
som jobber der inne. Med hodelykter og 
lys på maskinene, får de det lyset som er 
nødvendig. Men bredden på tunnelen ble en 
større utfordring. 
- Kabelstativene i stål ble etter en del prøving 
og feiling vurdert dit av vi måtte bruke 
maskiner for å klippe dem i stykker. Dette ble 
vanskelig siden det ikke finnes maskiner som 
kan gjøre en slik jobb inne i en trang tunnel. 
Det blir rett og slett ikke plass, siden maski-
nen da må stå på tvers. Men Hansen Maskin 
og Transport, som gjør alt maskinarbeidet for 
oss, laget en egen ‘Reodor Felgen-løsning’: 
En spesialtilpasset rotor og tilt med hydrau-
lisk saks. Det løste problemet vårt, og vi får 
dermed gjort jobben på en veldig god måte, 
sier Torleif.

STORT OPPDRAG
Oppdragene i tunnelen har en verdi 
på mange millioner kroner, og fra fire 
til seks ansatte hos Bilfinger har jevnt 
over vært engasjert med jobben siden 
oppstarten i fjor. 
- Bare arbeidet på denne siste rivejob-
ben hadde en verdi på rundt 3,5 mil-
lioner kroner, sier Torleif.
Nå, når Bilfinger blir ferdig med å fjerne 
den gamle kabelen, blir siste trinn å 
legge nye permanente kabler i tunnelen. 
Et oppdrag som forhandles ferdig med 
Statkraft i disse dager.

Tekst: Rune Meosli  Foto: Edmund 
Ulsnæs

setter i gang graving til de siste så snart 
telen slipper taket.
- Vi blir nok ferdige med hele Glomfjord til 

sommeren, og etterpå står vel andre områ-
der for tur, smiler Per.
Tekst og foto: Rune Meosli

Eirik har jobbet for Marine Harvest siden 
han var fjorten år. Først på sommerjob-
ber, senere som lærling og deretter som 
driftsoperatør. Så kom han over en in-
ternutlysning på jobben som assisterende 
driftsleder, etter at Svante Brun ‘rykket 
opp’.
- Jeg hadde lyst på en skikkelig utfor-
dring, og tok sjansen på å søke, sier Erik.
Det endte med at Eirik fikk jobben, og si-
den i fjor sommer har han vært en del av 
ledelsen ved Marine Harvest sitt anlegg i 

UNG NESTSJEF
Eirik Falk fra Ørnes tok 
fagbrevet i 2015, og alle-
rede to år etterpå ble han 
assisterende leder.

Glomfjord. Og utfordringer har han fått.
- Jeg hadde egentlig aldri tenkt at jeg 
skulle ha en kontorjobb, og det var litt rart 
å bli leder for de som jeg jobbet sammen 
med før. I tillegg ble det veldig mye nytt å 
sette seg inn i, men jeg får god opplæring.
Eirik har nå medansvar for å følge opp 
den daglige driften og sørger for at de har 
riktig mengde fôr i bestilling. Og nå skal 
han styrke den formelle kompetansen 
også.
- I februar begynner jeg å studere 
havbruksdrift på universitetet. Det er et 
samlingsbasert studium, som går over 
tre år, og det skal jeg ta ved siden av full 
jobb, sier han.

Tekst og foto: Rune Meosli
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Nå er det historiske huset i ferd med å bli 
totalrenovert og ombygd, men historien og 
særpreget skal bevares.

OMFATTENDE PROSJEKT
- Det begynte med at vi skulle skifte 
bordkledning på huset, og det ble oppdaget 
store behov for å gjøre utbedringer på taket, 
sier dagens eiere Ingvar-Egil og Kari-Anne 
Olaisen. 
Når taket likevel måtte ordnes, bestemte de 
seg for å heve taket for å få en mer funksjo-
nell andreetasje.
- Vi hadde bare en kvist der oppe, med 
ståhøyde bare langs midten, og nå ønsket 
vi å få ett fullt loft, med mulighet for å lage 
skikkelige soverom, sier Kari-Anne.
De tok da kontakt med Erling Nystad som 
var behjelpelig med å planlegge og tegne 
omgjøringen av huset.

FORANDRER OG BEVARER
Huset Svingen var ett av de 
første som ble bygd i det 
som var «Den vordende 
by» i Glomen. I 1914 stod 
det lange og smale huset 
ferdig, ett år før kraftverket 
ble påbegynt for alvor.

Vi hadde bare en kvist der 
oppe, og nå ønsket vi å få ett 
fullt loft, med mulighet for å 
lage skikkelige soverom

KARI-ANNE OLAISEN

Da vi overtok huset, var det i veldig bra stand. Restaurering-
en var gjort med stor respekt for husets sjel og historie, og 
dette ønsker vi å videreføre nå.

INGVAR-EGIL OLAISEN

- Det finnes vel knapt en vinkel i det gamle 
huset som er 90 grader, smiler Marius 
Indergaard i Halsa Bygg. 
Han er bas på prosjektet i Svingen, og 
forteller at det har vært behov for mye 
tilpasning og justering underveis. 

SPESIELT
Halsa Bygg startet på byggingen i fjor 
sommer, og ombyggingen nærmer seg nå 
slutten.
- Dette har vært en spesiell og omfattende 
jobb, som innebærer både restaurering, 
oppgradering og ombygging av huset, 
forteller Marius.
Siden i sommer har de hatt jevnt over tre 
mann på oppdraget, men ved enkelte an-

NYTT TILPASSES DET GAMLE
Når man skal gjøre om og 
ta vare på et hundre år 
gammelt hus, får man gjer-
ne spesielle utfordringer. 

Det nye taket bygges over det gamle, og gjør huset 120 cm høyere. Foto: privat.

ledninger har hele ni personer vært i sving 
samtidig.
- Siden taket er så langt og stort, ble vi nødt 
til å bygge det nye over det gamle. Å fjerne 
det gamle taket først, ville ført til at huset 
ville blitt alt for utsatt for været. Til det nye 
taket har vi brukt over hundre meter med 
limtredragere. I tillegg har vi bolket opp 
reisverket innvendig, og bygd de tre nye 
tilbyggene på huset. Når bygget står ferdig, 
skal huseier selv fjerne det gamle taket fra 
innsiden, sier han. 

FORNØYD
Familien Olaisen har bodd i huset sitt under 
hele byggeperioden, og er veldig fornøyd 
med samarbeidet de har med Halsa Bygg. 
- De er dyktige, trivelige folk og vi har en 
felles forståelse for hvordan resultatet skal 
bli, sier Ingvar-Egil, som også deltar i byg-
gingen med stor egeninnsats.

Tekst: Rune Meosli

- Det ble en veldig lang prosess med 
planlegging og tegning, og til slutt hadde 
vi kommet fram til en løsning som var mer 
omfattende enn vi hadde trodd i utgangs-
punktet, forteller de.
I tillegg til å heve taket med 120 centime-
ter, skulle de bygge ut begge inngangs-
partiene på oversiden, og lage et utbygg i 
fronten på huset, som ville gi en langt mer 
funksjonell stue.
- Huset er veldig smalt og langt, så et slikt 
påbygg vil gjøre fasaden betydelig finere 
også, sier Ingvar-Egil.

HISTORISK SUS
I begynnelsen var huset i Svingen butikk 
og møteplass for de som bodde i Glomen. 
Blant annet hadde Koch fra Bodø manu-
faktur der. På 30-tallet ble huset oppkjøpt 

av Statkraft og omgjort til tomannsbolig 
for anleggsarbeidere. Huset var i Statkrafts 
eie fram til 90-tallet, da de solgte det. Den 
nye eieren gjorde om huset til enebolig, og 
startet restaurering.

- Da vi overtok huset, var det i veldig bra 
stand. Restaureringen var gjort med stor 
respekt for husets sjel og historie, og dette 
ønsker vi å videreføre nå, forteller ektepa-
ret Olaisen.
De har derfor brukt store ressurser på å få 
tak i lister, vinduer og dører som passer 
sammen med det originale interiøret. I til-
legg må tak og vegger dimensjoneres for å 
bære tjue tonn med ekte takstein.
- Det er krevende, men det er viktig for å 
bevare husets historie, sier Ingvar-Egil.

OMSORG FOR HUSET
Ekteparets omsorg og interesse for husets 
særpreg er også synlig inne i huset. Tapeter, 
gardiner og møbler er omhyggelig valgt for 
å passe med husets sjel, samtidig som det 

skal ha en praktisk funksjon. 
- Vi bor jo her, så vi kan ikke ha et rent 
museum. Vi har blant annet etterisolert og 
montert varmepumpe, men alt gjøres slik at 
det ikke skal ødelegge husets gamle preg. 
Vi er veldig glad i huset og tomten, og nå 
ser vi fram til at det blir ferdig en gang over 
sommeren, slik at vi kan gjøre noe annet, 
uten å få dårlig samvittighet, ler Kari-Anne.

Tekst og foto: Rune Meosli
Anne og Ingvar-Egil legger ned stor innsats for å bevare husets sjel, også når det gjel-
der interiøret.

Glomen rundt 1916. Her skulle det bli en by for 6.000 mennesker, men slik gikk det ikke. Svingen-
huset ses i forgrunnen. Foto: Nicolay Marcelius Helgesen/Domkirkeoddens fotoarkiv.

Et slikt prosjekt krever godt samarbeid mellom prosjektleder Marius Indergaard i Halsa Bygg og huseier Ingvar-Egil Olaisen.

 Slik så det ut inne i huset da det var butikk her på 1920-tallet. Foto: Privat.
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- Vi hadde jo en mistanke før nyheten 
kom, men jeg ble overrasket over hvor 
stor utvidelse det er snakk om. En helt 
fantastisk nyhet! fastslår Roger Hedstrøm, 
som er tillitsvalgt for operatørene hos 
Norwegian Crystals.

TROR PÅ ENDA MER
Han forteller, litt opprømt, om alt som nå 
skal skje i fabrikken han selv har jobbet 
i siden 2013 – Roger har selv mange 
års bakgrunn fra tidligere REC. Han er 
opptatt av at man nå bygger om smart 
og framtidsrettet, for å åpne for senere 
tilpasninger.
- 50 nye ansatte, joda, men hvis vil lykkes 
med dette….? Tja, jeg tror glatt vi kan 
være 200 her i løpet av de neste årene! 
For forhåpentligvis kommer det flere slike 
gode nyheter, smiler han.

Tja, jeg tror glatt vi kan 
være 200 her i løpet av de 
neste årene! For forhåpent-
ligvis kommer det flere slike 
gode nyheter.

ROGER HEDSTRØM

 

FAKTA

Nesten på dagen fem år etter det forløsende 
tilskuddet til prøveproduksjon. Og 10 år 
etter REC-nyheten om at nettopp denne 
mono-fabrikken skulle bygges. Ja, da var 
det at Meløy-regionen den 21. desember 
2017 fikk sin beste næringsliv-nyhet på 
lang, lang tid:
- Dette er veldig gledelig for hele samfun-
net. 50 nye arbeidsplasser i Norwegian 
Crystals gir grunnlag for mange titalls an-
dre arbeidsplasser, og dette griper inn i hele 
samfunnet og påvirker utviklingen i Meløy, 
sa ordfører Sigurd Stormo da han avholdt 
pressekonferanse sammen med fabrikksjef 
Cato Lund i førjulssvingen.
- For å stoppe nedgangen i folketallet 
finnes det ingen annen måte: mange nye 
arbeidsplasser, slo omstillingslederen fast. 

- DETTE ER STORT!
Måneden etter jubel-nyheten om at Nor-

STOR DAG, STOR 
NYHET, STOR 
UTVIDELSE

Meløy har gitt 20 prosent av 
omstillingsmidlene til NC

50 nye sol-jobber i Glomfjord 
= 100-200 for kommunen

I NC-fabrikken i Glomfjord er det hektisk, måneden etter nyheten om at smelteovn-par-
ken skal firedobles og minst 50 nye skal ansettes. For regionen betyr dette trolig 100-
200 nye arbeidsplasser, som er den beste nyheten på mange, mange år i skadeskutte 
Meløy. 

- En fantastisk ny-
het! Nå har vi en 
utrolig spennende 
tid foran oss! gliste 
tillitsvalgt for de 
ansatte Roger Hed-
strøm (t.h.) da fa-
brikksjef Cato Lund 
gav ham beskjeden 
om NCs utbyggings-
vedtak rett før jul.Å dele festkake var selvsagt på den store dagen 21. desember. F.v. Cato Lund og Sigurd Stormo.

Det er stort for oss at vi er 
kommet dit vi er i dag. Nå 
realiserer vi drømmen, som 
var å fylle fabrikken med 
ovner! 

CATO LUND

wegian Crystals investerer om lag 700 
millioner kroner i produksjonsutvidelser, 
er det null tid til stillesitting i fabrikken. 
Detaljplanleggingen var i gang før allmøtet 
21. desember var over.
- Det er stort for oss at vi er kommet dit 
vi er i dag. Vi ville vise at det er mulig å 
produsere ingoter og blokker i Norge, og 
sende wafere ut i markedet til priser som 
kan konkurrere med Asia. Nå realiserer vi 
drømmen, som var å fylle fabrikken med 
ovner! storsmiler Cato.
Investeringen som Meløy kommune deltar 
i gjennom omstillingsprogrammet, gjøres 
først og fremst med dagens NC-eiere. Par-
ken av smelteovner skal vokse fra dagens 
66 til nær 200, og installasjoner og ombyg-
ging av fabrikken kan gi 30 nye årsverk i 
leverandørindustrien de neste årene.
- Og vi vet at 50 nye i industrien kan gan-
ges med både to og tre – dette betyr i sum 
langt over 100 nye arbeidsplasser i Meløy-

regionen, sier Sigurd, fornøyd 
ordfører.

MÅTTE ØKE
Startskuddet smalt altså 21. de-
sember. Selve utvidelsen gjøres 
i år og neste år, og dagens pro-
duksjonseffekt på 400 megawatt 
skal økes til 1,5 gigawatt – altså 
nær firedobling.
- Med dette blir vi den største 
monowafer-produsenten i verden 
utenom Asia, og den årlige ef-
fekten av det som produseres i 
vår fabrikk blir nesten like stor 
som Svartisen Kraftverk, opply-
ser Cato.
- I år går produksjonen vår i 
pluss, altså positiv bruttomargin. 
Da må vi ekspandere, slik at vi 
senker produksjonskostnaden pr. 
enhet og blir enda mer konkurran-
sedyktige, forklarer Cato.
For å produsere kvalitet til lavest 
mulig kostnad, i et høykost-land, 
må en norsk prosessindustribedrift 

være ‘gjerrig’ med nyansettelser. Men: tre- 
til firedobling av antall ovner og produk-
sjon, resirkbehandling, saging og pakking 
av blokker, logistikk og vedlikehold – nå 
kreves flere hender.

SKAL FINNE FOLK
- Vi trenger minst 50 nye, i hovedsak ope-
ratører. Vi har bred kompetanse i alle ledd, 
men er totalt avhengig av veldig dyktige 
operatører, sier Cato.

- Blir rekrutteringen krevende?
- Når vi tidligere har lyst ut, har vi fått vel-
dig mange kompetente søkere, og i tillegg 
er det hele tiden folk som sender oss åpne 
søknader. Så den oppgaven ser jeg lyst på.
Både han og ordføreren stoler på at mange 
utflyttere etter REC-velten vil vende til-
bake. Langt flere enn 50 nye jobber skal 
fylles med folk de neste årene i Meløy.
- Bare det bygningsmessige betyr veldig 
mye arbeid, og av investeringen går ganske 
store beløp til transport. Produksjonsutsty-
ret kommer i 12 meter lange containere - 
bortimot 200 stykker!
Sigurd leder på sin side Meløys omstil-
lingsstyre som nå har gitt 12,2 millioner 
kroner til Norwegian Crystals-utvidelsen.
- Totalt er nær 20 millioner kroner, eller 
20 prosent av omstillingsmidlene, lagt i 
prosjekter hos NC. Dette er fordi vi har 
sterk tro på bedriften, og fordi dette gir rask 
effekt i form av mange nye arbeidsplasser, 
sier ordføreren.   

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Det er en veldig optimisme i staben nå, 
jeg merker et veldig stort trykk i fabrikken. 
Det er fryktelig mye som må på plass nå, vi 
må for eksempel begynne å få inn nye folk 
på opplæring ganske raskt!

MÅ HENTE HJEM
Roger ser lyst på om- og utbyggingen, og 
mener det er en fordel at en stor del av sta-
ben har vært med på å bygge fabrikk før.
- Og så er det veldig positivt at Meløy kan 
komme litt opp og gå igjen. For vi har jo 
ikke de 50 nye boende her – dette må bety 
tilflytting, nye folk til Meløy. Og det står 
mange tomme hus i hele kommunen som 
kan trenge å ha folk i seg.
- Så nå dreier det seg om å finne ut hvor de 
gamle REC-folka bor hen, og få dem til å 
komme hjem!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Norwegian Crystals AS
Sted: forretningsadresse i Oslo, 
produksjon i Glomfjord 
Stiftelsesdato: 4. juli 2012
Ledelse: Reidar Langmo er admi-
nistrerende direktør, Cato Lund er 
fabrikksjef 
Ansatte: om lag 100, inkludert 5 
lærlinger
Aktuelt: selskapet besluttet i desem-
ber å firedoble produksjonseffekten 
fra fabrikken, og investerer om lag 
700 millioner kroner i ombygging 
og utvidelse av smelteovn-parken 
fra 66 til nær 200 ovner. Utvidelsen 
gjennomføres i år og neste år og 
betyr minst 50 nye arbeidsplasser.

Tekst: Edmund Ulsnæs
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Med sterk tro på NC og ny vekst i solen-
ergi-produksjonen, gav Meløy før jul 12,2 
millioner kroner til utbygging av fabrikken. 
Og nå vil omstillingsleder Sigurd bidra 
til nok et viktig fortrinn for monowafer-
produsenten i Glomfjord.
- Ja, jeg er villig til å sette meg ved 
forhandlingsbordet. NC får høyere pris i 
markedet fordi de kan dokumentere Grønn 
kraft når de bruker naturlig kaldt kjølevann 
og billig strøm. Da må Meløy se på mulig-
heten for å tilby dem gunstig konsesjons-
kraft, mener ordføreren.

STOR, STOR FORDEL
Konsesjonskraft: i forbindelse med driften 

VIL GI KRAFTIG FORDEL
- Dette er en stor, stor for-
del som Meløy har, og den 
må vi utnytte, sier ordfører 
Sigurd Stormo. Han vil tilby 
Norwegian Crystals konse-
sjonskraft.

Sigurd Stormo

av først og fremst Svartisenanleggene, be-
holder Meløy kommune selv litt over 170 
gigawatt som kan selges videre. Gjennom 
en årlig forhandling selges denne kraften i 
dag til Meløy Energi, som igjen selger den i 
det åpne markedet.
- Konsesjonskraften er en stor, stor konkur-
ransefordel som Meløy har, og som jeg 
mener bør utnyttes til lokal næringsutvik-
ling, sier Sigurd.
En avtale på konsesjonskraft vil kunne 
sikre for eksempel NC en langsiktig, stabil 
og mindre sårbar pris enn i markedet. Dette 
er en klar konkurransefordel for industri 
som krever store mengder kraft.

DEN VIRKELIGE VERDIEN
Meløy kommune har tidligere operert med 
et såkalt 30 GWh-fond, nettopp til opp-
starthjelp for industrivirksomhet. Nå skal 
formannskapet behandle temaet på nytt.
- Når det gjelder prisen, så brukes disse 
inntektene i driften til Meløy kommune, 
og vi kan ikke gå lavere enn det vi ellers 

selger av kraft. Men det er jo opprinnelsen 
til krafta som er den virkelige verdien her. 
Den er her, den skal være her og vi vet hvor 
den kommer fra. For investorer i selskaper 
er det viktig å vite at dette sikrer stabil kraft 
i stor mengde og over lang tid, pluss at de 
vil vite at prisen ikke løper løpsk, forklarer 
Sigurd.

- I tillegg hører vi at dette med Grønt Fot-
avtrykk allerede er en konkurransefordel 
for Norwegian Crystals. Her ønsker Meløy 
å være i tet, og da må vi diskutere hvordan 
vi kan bruke den fordelen vi allerede har!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Velkommen til denne pressekonferansen, 
begynner ordfører og omstillingsleder 
Sigurd Stormo klokka 11.00 denne formid-
dagen.
Og skribenten får straks noen mindre hyg-
gelige bilder fremst i panna. For det var 
i akkurat dette møterommet, i november 
i 2011 og så i mars 2012, at jeg deltok i 
to pressekonferanser med lite hyggelig 
innhold. REC informerte om at først multi- 
og så monofabrikken skulle stenges. Men 
ingen fare denne gangen:

NYHET TIL Å SMILE AV
21. desember 2017 kan 
merkes av i kalenderen som 
den kanskje gledeligste da-
gen på over 10 år i Meløy. 
Ikke rart de smiler, de to 
sentrale karene på bildet.

Store smil fra ordfører Sigurd Stormo (t.v.) og fa-
brikksjef Cato Lund da de sammen ønsket velkom-
men til pressekonferanse. Innfelt er pressemeldin-
gen om stor-investeringen som ble sendt ut 21. 
desember.

Denne dagen har nemlig 
staben jobbet for å oppleve 
helt siden 17. desember i 
2012. Den dagen ble det gitt 
tilskudd til den aller første 
produksjonen.

CATO LUND

MELØY TRENGTE NC
- Dette er en stor dag for meg, smiler han 
bredt, fabrikksjef Cato Lund.
På andre siden av døren hører vi jubel og 
applaus. De ansatte er innkalt til allmøte, 
og akkurat nå fikk de nyheten som mediene 
skal få.
- Norwegian Crystals bygger ut i fabrik-
ken for om lag 700 millioner kroner, og 
skal den største monowaferprodusenten i 
verden utenom Asia. Dette betyr minst 50 
nye arbeidsplasser, og Meløy kommune går 

inn med 12,2 millioner kroner i satsingen, 
forteller Sigurd Stormo med et blikk på 
pressemeldingen som sendes ut i samme 
øyeblikk.
- Dette gjør vi fordi vi har sterk tro på 
bedriften og det de vil utvikle. Meløy 
trenger slike nyheter nå – vi trenger store 
prosjekter som utvikler kommunen. Denne 
utbyggingen vil gripe inn i samfunnet ved 
at flere etablerer seg, skoleplasser blir sik-
rere og mange nye arbeidsplasser i tillegg 
til hos NC.

NC TRENGTE MELØY
Fabrikksjef Cato Lund tar ordet. Han er re-
lativt ny i virksomheten – tiltrådte i fjor vår 
– og sa da ja til en bedrift med voldsomme 
vekstplaner. Nå forteller han at ‘innspurten’ 
for det som nå presenteres, begynte i fjor 
sommer.
- Samtidig som investeringen på 700 mil-
lioner kroner er et startskudd for det som 
skal komme, er vi også i mål med noe 
viktig. Denne dagen har nemlig staben job-
bet for å oppleve helt siden 17. desember 

i 2012. Den dagen ble det gitt tilskudd til 
den aller første produksjonen som skulle 
kvalitetstestes ute hos kundene.
- Pengestøtten fra Meløy og det gode 
samarbeidet med kommunen har vært 
helt avgjørende. At kommunen stiller seg 
bak dette sammen med bedriften har vært 
veldig viktig for å få investorene med på 
satsingen, fastslår han.

Tekst og foto: Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Profilen: Jørgen Kristian Mortensen
Alder: 25 år
Stilling: byggingeniør
Bedrift: Arnøybygg, Sørarnøy

- Hvordan trives du på jobb hos Arnøybygg, Jørgen?
- Da må jeg si at jeg stortrives, for det er fantastiske folk 
jeg jobber sammen med! Fra starten min i 2015 var jeg 
mest ute på Arnøya, men siden vi åpnet kontor i Bodø 
er jeg mest her, og vi har mye artig sammen. Dagene er 
veldig ulike, og det er alltid noe nytt å lære – nye saker og 
prosjekter, nye kunder, og ingen av husene vi bygger er jo 
like, så her blir jeg aldri utlært.

- Ja, hvordan er en typisk arbeidsdag?
- Tja, disse to første årene har jeg faktisk vært litt sånn 
‘potet’. Fordi jeg har en del datakunnskaper har jeg hjulpet 
de andre med IT-ting, pluss at jeg er ansvarlig for HMS og 
kvalitetssikring i bedriften. Kvalitetssikringen består i å 
koordinere sjekklister for alt vi gjør i prosjektene våre, slik 
at vi ikke glemmer noe, for eksempel på et nybygg. Så har 
jeg også deltatt i en del kundemøter og vært prosjektleder 
på enkelte ting - nå på nyåret skal jeg for første gang lede 
et byggeprosjekt og snekkerne der – det er et nordlandshus 
i Storvika. Å hjelpe kundene med byggesøknader er også 
en oppgave jeg har i jobben min. 

- Hvorfor ville du bli byggingeniør?
- Jeg har egentlig alltid vært interessert i fysikk og matte 
og i å lære hvordan ting fungerer. Og så fikk jeg som-
merjobb i ingeniørfirmaet der onkelen min jobber som 
byggingeniør. Dét syntes jeg var veldig spennende, så da 
valgte jeg bygg framfor data. Og selv om jeg sleit litt med 
motivasjonen på videregående, var det ikke noe problem 
å motivere seg da jeg virkelig fant noe jeg mestret og 
interesserte meg for! Under utdanninga så jeg nok for meg 
å jobbe i et større miljø med mange ingeniører, men er 
jeg veldig fornøyd med at jeg valgte dette, altså en liten 
entreprenørbedrift der jeg får veldig bred kunnskap om 
mye forskjellig.

Under utdanninga så jeg nok for meg 
å jobbe i et større miljø med mange 
ingeniører, men er jeg veldig fornøyd 
med at jeg valgte dette, altså en liten 
entreprenørbedrift der jeg får veldig 
bred kunnskap.

JØRGEN KRISTIAN MORTENSEN

- Hva er dine viktigste bidrag til bedriften?
- Hm…ja, jeg har jo aldri jobbet som snekker, så jeg har 
lært mye av de andre, som har mye erfaring på dét. Men jeg 
er ganske god på det teoretiske, på prosjektering og kvali-
tetssikring, så der kan de heller spørre meg. Det viktige er 
at vi er et bra team. Så er det nok en fordel for bedriften å 
få inn litt yngre folk, for ettersom jeg har en del datakunn-
skaper, kan jeg hjelpe de andre. På bygging av hus er det 
også sånn at mer og mer blir digitalisert, både søknader og 
sjekklister og dokumentasjon. Men det er en bratt lærings-
kurve på det praktiske, og jeg har nok lært mer på disse to 
årene enn på alle de fire årene med utdanning!

- Jørgen på fritiden, da?
- Da spiller jeg litt fotball – vi er en vennegjeng som 
bestemte oss for å stille lag i 6. divisjon, med Storm 
Bodø. Der spiller jeg spiss, og det var artig at jeg i fjor ble 
toppscorer i serien med 18 mål. Så blir det jo en del tid på 
datamaskinen, pluss at jeg rett før jul flyttet inn i ny leilig-
het her i byen, så der blir det vel litt småarbeid etter hvert.
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- Det er ganske heftig, egentlig: der står jeg 
med et skarpt våpen i hendene, en HK 416. 
Åsså jeg, da, som akkurat er ferdig med 
videregående! 
- Men nå skal dere få et case av meg: en 
kar er skadet, det er skuddsår – hva er 
det aller første du gjør når du komme til 
stedet?
Lars Nikolai Olsen ser ut over forsamlin-
gen av hoder som er enda yngre enn ham 
selv. Det er fullt i radene i kantina ved 
Meløy videregående skole på Ørnes. Hen-
der i været, flere foreslår, så kommer Lars 
med svaret. 19-åringen er hjemme i Meløy 
på juleferie, og er trekkplaster under den 
tradisjonelle Heimkommardagen ved sko-
len der han tidligere var elev.

HJEMME I FORTELLEROPPDRAG
Det dreide seg om skudd-
skader og fiskehelse og 
fornybar energi. Altså un-
der Heimkommardagen på 
Ørnes. Tidligere elever ved 
den videregående skolen 
engasjerte og begeistret.

Det er mye bedre at våre tidligere elever kommer hjem og 
forteller. Da hører elevene våre det fra noen de kan identi-
fisere seg med!

KIRSTI KVEHAUGEN

Lars Nikolai Olsen fra Engavågen er ikke bare en god soldat i Forsvarets sanitetsstyrker – han er også en flink forteller. Under 
Heimkommardagen ved Meløy videregående skole på Ørnes fikk han et oppmerksomt publikum.

Kirsti Kvehaugen

VIKTIG VEILEDNING
- Joda, elevene våre kan lese om karriere-
veier på nett og i brosjyrer, eller vi lærere 
kan preike om det, sier studierektor Kirsti 
Kvehaugen.
- Men, det er mye bedre at våre tidligere 
elever kommer hjem og forteller på denne 
måten. Da hører elevene våre det fra noen 
de kan identifisere seg med!

I julesvingen inviterte hun og staben til nok 
en Heimkommardag. Lars Nikolai og i alt 
fem andre, tidligere elever, stilte opp for å 
fortelle foran et svært interessert publikum.
- Dette er en del av karriereveiledningen 
vår. Elevene vil gjerne ha mer innsikt i yr-
ker og utdanningsveier de kan gå videre, og 
da fungerer Heimkommardagen veldig bra. 
I tillegg legger vi mye arbeid i jobbskyg-
ging, der elevene på alle tre trinnene får 
reise ut og tilbringe en dag sammen med 
arbeidsfolk i en bransje de velger. Vi er 
spesielt fornøyd med å kunne profilere hav-
bruk, som har mange spennende muligheter 
for dem som har tatt studiespesialisering 
hos oss, forklarer Kirsti.

FLINK FORTELLER
Lars Nikolai forteller godt, og med glimt i 
øyet. 

- Og der spruta blodet ut av låret! sier han.
Den høyreiste karen fra Engavågen er i 
Forsvarets sanitetsstyrke, og får både latter 
og ubehag fram i salen når han beskri-
ver hvordan han og medsoldatene måtte 
stikke seg selv. Han forteller om sprøyter, 
pasientmottak, traumedrill, medikamenter 
og evakuering. Om å grave skyttergraver, 
om gassangrep og å angripe fienden fra to 
sider. Elevene ser ut til å sluke hvert ord 
han sier.
- Det er utrolig artig, og masse mulighe-
ter for å ta utdanning under tjenesten. I 
Luftforsvaret kan man utdanne seg til over 
20 stillinger, opplyser Lars Nikolai, som 
altså er i Forsvaret, i likhet med Birgitte 
Farestveit fra Ørnes, som også deltok under 
Heimkommardagen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Disse tre var også på gamle trakter da Meløy videregående skole arrangerte Heimkom-
mardag på Ørnes før og etter årsskiftet. Birgitte Farestveit fra Ørnes (i midten) avtje-
ner for tiden militærtjeneste på Skjold leir i Troms. Elisabeth Mesøy fra Neverdal (t.v.) 
tar ingeniørutdanning ved NTNU i Trondheim, i likhet med Sofie Bang fra Tjongsfjord. 
Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Kjersti Svendsen

Elise Sleipnes (22)
Fra Ørnes, studerer industriell økonomi ved Norges miljø- 
og biovitenskapelige universitet på Ås i Akershus.

- Jeg likte realfag, og jeg 
likte å ta litt styring på ting."
"
"

- Noen av de beste folkene jeg har møtt 
i livet mitt, har jeg møtt her i Forsvaret, 
forteller Lars Nikolai.
Han er tilbake på besøk ved skolen på Ør-
nes der han selv var elev fra 2015 til -17.
- En ting som er flott, er at i Forsvaret kan 
man skaffe seg masse kurs og sertifikater 
gratis – ting som er svindyrt hvis du tar det 
sivilt – for eksempel sertifikat for lastebil. 
Selv har jeg tatt mange ukers kurs med 

ulike eksamener innenfor sanitet.
Han forteller om mange muligheter for 
ulike stillinger for ham som tilhører grenen 
luft, for eksempel hundefører, sambands-
soldat, vognfører eller droneflyger.
- I sanitetstjenesten deltar vi også på mange 
spennende ting, for eksempel under det år-
lige Ridderrennet på Beitostølen, opplyser 
Lars Nikolai.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Ikke heng deg opp i hvor du skal studere, 
men hva, var den tydelige beskjeden fra 
Elise, da hun snakket utdanning ved skolen 
hun selv var elev ved fra 2011-14.
- Jeg var bestemt på at jeg skulle være i 
Trondheim, men når kravet til karaktersnitt 
var 6,1, måtte jeg tenke annerledes. Jeg 
hadde ikke engang hørt om Ås, men nå er 
jeg student der, og både studieplanen, det 
faglige og sosiale er perfekt for meg!
Sier Elise, som er i gang med sin femårige 

sivilingeniør-utdanning – retningen er 
industriell økonomi, med studieprofilen 
vann- og miljøteknikk.
- Ledningsnettet i Norge er langt nok til å 
gå to ganger rundt jordkloden, og 30 pro-
sent av vannet lekker i dag ut. Vanningeni-
ører blir svært attraktive i framtiden, og jeg 
kan ha lederstillinger, være prosjektleder i 
et departement, eller jobbe som rådgivende 
ingeniør.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Sykt nøye med orden og 
pussing av våpen. Men 
dette er kjempeartig!

Lars Nikolai Olsen (19)
Fra Engavågen, tok Forsvarets rekruttskole på Madla ved 
Stavanger, tjenestegjør i dag i Forsvarets sanitet på Sess-
vollmoen i Ullensaker i Akershus.

- På det studiet jeg tar, tas det opp bare 10 
studenter hvert år, og opptakskravene er bare 
blitt høyere og høyere, opplyser Marie.
Hun var den tredje som kom til Ørnes-avde-
lingen av Meløy videregående på den siste 
skoledagen før juleferien. Selv var hun elev 
her fra høsten 2015 og til i fjor sommer.
- Etter studiespesialisering med real-
fagskompetanse valgte jeg Norges Fis-
kerihøgskole ved universitetet i Tromsø. 
Havbruksnæringa er spennende, og jeg vil få 
vanvittig gode jobbmuligheter, mener hun.

Havbruk er i voldsom vekst, ikke minst i 
Nord-Norge. Marie vil kunne velge blant 
stillinger som forsker, fiskehelsebiolog, ulike 
lederjobber eller i Mattilsynet eller matbran-
sjen.
- Fiskehelsebiolog er for eksempel omtrent 
det samme som å være veterinær, bare at det 
er for dyr i havet.
Forklarer Marie, som løste bo-utfordringen i 
dyre Tromsø ved å knytte seg til et bofelles-
skap med andre studenter.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

De fleste studentene har 
skaffet seg jobb ett år før 
de er ferdig!

Marie Mikkelborg(19)
Fra Halsa, tar femårig studium for mastergrad i akva-
medisin ved Norges Fiskerihøgskole i Tromsø.
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- Dette er ikke 
bare viktig for 
elevene og skolen 
– det er viktig 
for Meløy. Det 
gir hele regionen 
en ekstra drive i 
den videregående 
opplæringen, 
fastslår fagleder 
Monica Rosting.
- Når vi nå fikk 
ja fra fylket, skal 
vi vise oss til-
liten verdig! sier 
studierektor Kirsti 
Kvehaugen.
For nå kan det 
bygges på ved 
Meløy videregå-
ende skole på 
Ørnes. Påbygging 
til studiespesia-
lisering, som gir 
generell studie-
kompetanse. Med 
den kan du som 
røffli har satt 
deg et yrkesmål, 
kvalifisere deg 
for den høyere 
utdanningen du 
trenger.

STOR INTERESSE
- Nå blir det ett løp for dem som kommer 
direkte fra yrkesfag vg2, og ett for dem 
som tar fagprøve innen utgangen av juni i 
år, opplyser Monica.
Det var rett før jul at klarsignalet kom. Ør-
nes får ta opp inntil 28 elever til påbygging 
fra høsten 2018.
- Interessen har vært veldig stor. De første 
henvendelsene kom straks vi la ut informa-
sjon på Facebook. Så nå satser vi på 28 

 - Jeg har ikke helt bestemt meg, da, men jeg liker 
å hjelpe mennesker, jobbe med mennesker, vise 
omsorg. Så jeg har tenkt på sykepleie, men også 
noe med dyr, kanskje fiske, kanskje veterinær?
Andrea Lillegård smiler bredt. Hun har nemlig 
bestemt seg allerede: fra høsten tar hun påbygging 
ved Meløy videregående skole på Ørnes.

VIL IKKE FLYTTE NÅ
- For da kan jeg fortsatt bo hjemme, også. Jeg så 
litt mørkt på å flytte til Bodø nå. Jeg er ganske 
heimkjær og vil være nær familien. Og så liker jeg 
meg veldig godt i Meløy.
Sier 19-åringen fra Reipå. Hun var den ene av 
mange som straks sa seg interessert, da skolen ny-
lig fikk klarsignal fra Nordland Fylkeskommune 
til egen klasse for påbygging til studiespesialise-
ring, fra kommende skoleår.

VELKOMMEN TIL ‘BYGGEPLASSEN’

- I år er jeg lærling, og da tar jeg naturfag ved 
siden av, sånn at det er ett fag mindre å få på 
plass til senere.
Andrea valgte helse- og sosialfag i Glom-
fjord etter grunnskolen, og deretter barne- og 
ungdomsarbeiderfag. Etter praksis ved Ørnes 
sykehjem og i Reipå barnehage, ble hun lærling, 
først i Fjøshaugen barnehage og nå ved Meløy 
videregående. Den dagen vi møter henne har hun 
kjøkkendag med de fire brukerne i tilrettelagt-
klassen ved skolen.

VIL KOMME TILBAKE
- Det blir veldig bra å få på plass den generelle 
studiekompetansen, for da kan jeg studere videre 
på en av de veiene jeg har lyst til. Jeg ser ganske 
mange muligheter, forteller hun.
Andrea har også sommerbakgrunn fra allsidig 
arbeid ved Støtt Brygge, og som hjelper i lam-
mingen hos sauebonde Jørn Ellingsen.
- Etter påbyggingsåret kommer jeg nok til å reise 
ut for å ta den utdanningen jeg ønsker. Men så 
kommer jeg nok tilbake til Meløy. Til naturen og 
familien, smiler Reipå-jenta.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Jeg liker å hjelpe men-
nesker, jobbe med men-
nesker, vise omsorg.

ANDREA LILLEGÅRD

Allerede stor interesse for å bli tatt opp i høstens nyopp-
rettede påbyggingsklasse på Ørnes. Som kan bidra til at 
Meløy blir sterkere på høyere utdanning, mener skolele-
delsen. 

Rektor Kjetil Fagervik

motiverte søkere, kan Kirsti fortelle.
De mener begge at avdelingen har spesielt 
gode forutsetninger for å lykkes.

SATSER HARDT
- På landsbasis er det stort frafall fra påbyg-
ging. Å ha et lite og oversiktlig miljø der alle 
følges opp tett, ja, det er en fordel for å mot-
virke frafall. Nå skal en egen arbeidsgruppe 
kartlegge alt vi vi må forberede oss på – vi 
skal vise hva vi kan! sier de.
Påbygger-elevene får et nokså krevende 
fagprogram, og skoleledelsen skal sørge for 
tett oppfølging med dyktige lærere, kontakt-
lærere, rådgiver og backup ved behov for 
ekstraundervisning.
- Vi skal legge alt til rette - det er veldig 
viktig for oss å lykkes bra med dette tilbudet, 
forsikrer Kirsti.
- Og så er det tilrettelegging. Vi ser for oss å 
avslutte undervisningen i basisfagene klokka 
12 på fredager, slik at de fleste elevene når 
bussen til Bodø, opplyser Monica.

HENTER FRA BODØ
Bodø, ja. Bodø-skolene har betydelig 
oversøking til påbygging. Flere titalls elever 
kommer ikke inn, og vil søke seg til for 
eksempel Saltdal og Meløy.
- Ja, vi må se for oss ganske mange elever 
utenfra, bekrefter MVS-rektor Kjetil Fagervik.
- Og en annen viktig ting med påbygging, er 

at da beholder vi 
elevene i flere år 
etter grunnskolen, 
gjerne til de er 
20-21 år. Da vet vi 
at sjansen er mye 
større for at de blir, 
eller vender tilbake 
etter å ha tatt høy-
ere utdanning!

Tekst og foto: 
Edmund Ulsnæs

Andrea Lillegård fra Reipå – godt i gang med å bygge sin egen fagutdanning. - Perfekt med påbygging på Ørnes, 
før jeg velger høyere utdanning og reiser bort noen år, mener hun.

Fagleder Monica 
Rosting

Studierektor Kirsti 
Kvehaugen

Spør Christer Johansen og David Bra-
seth (begge 18 år), og du har kanskje 
sett dem i flere aviser i det siste? Ja, 
for akkurat denne uka har de reist til….
Brüssel! Ikke ferie, og ikke skulk, nånei! 
Karene er i EU-hovedstaden på studietur. 
Fordi de har fordypet seg i programfaget 
politikk og menneskerettigheter. Fortel-
ler ham som sendte dem.

NY ADRESSE: BRÜSSEL
- Utrolig stas at skolen her 
på Ørnes deler ut sånne 
stipender! Og at vi to fikk 
lov til å reise, for det er jo 
ikke så mange som får en 
slik mulighet, ikke sant?

- Etter mili-
tærtjenesten 
får vi se, men 
å studere 
internasjonale 
relasjoner høres 
jo interessant 
ut, mener MVS-
elevene David 
Braseth (t.v.) og 
Christer Johan-
sen. Denne uka 
er de i Brüssel.

Idar Lyngen

SPENNENDE EU
- President Trump, euro-krisen, Brexit, 
flyktningkrisen, økt terrorvirksomhet – 

dette har jo virkelig 
satt fokus på EU’s 
utfordringer og 
muligheter! forteller 
faglærer Idar Lyngen 
ved Meløy videregå-
ende skole.
- En ting er å lese om 
EU, men et slikt opp-
hold gir et helt annet 
innblikk i de kompli-
serte prosessene.
For, nemlig: denne 
uken er Christer og 

David på et femdagers besøk ved Nord-
Norges Europakontor i Belgias hoved-
stad. Kontoret er døråpner mot sentrale 
EU-aktører for både næringslivet og den 
politiske ledelsen her nord.
- For vi er jo veldig knyttet til EU, selv 
om vi ikke er medlem. Viktig samar-
beidspartner, fastslår David.
- Jeg synes det er kjempeinteressant, 
det er et digert system. Jeg håper vi får 
se hvordan hverdagen er i Europapar-
lamentet, der maktpersonene jobber, 
smiler Christer.

FLERE SKAL DRA
Det var før jul at ledelsen ved Ørnes-av-
delingen tildelte de to hver sitt reise- og 

oppholdsstipend til Brüssel. Fordi de har 
tatt samfunnsfaglig fordypning. 
- Vi håper slike stipender kan motivere 
elevene ekstra, og gi økt interesse for 
politiske spørsmål. Senere i vinter reiser 
andre elever til Oslo for å besøke Stor-
tinget og universitetet, opplyser Idar.
Christer og David liker å reise og synes 
en uke borte på studiereise er helt 
perfekt. Vel hjemme igjen skal de holde 
foredrag for de andre elevene.
- Og i innspurten mot standpunktkarak-
terene i vår, kan dette bli veldig nyttig 
både i fagene økonomi, sosiologi og 
sosialantropologi, sier de to fornøyd.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Klokka er 16.00 når Ny Næring ønskes 
velkommen til kaffe, en sjokoladebit og 
prat med sjefen. Det er stille i produksjons-
lokalene nå når arbeidsfolket er gått hjem. 
Men dagen er ikke over for Svein Olsen i 
Ørnes Blikk.
- Nå skal det faktureres litt, og så er det jo 
alltids noe.
Han drar neven over skjeggstubben. Dagen 
har vært lang allerede, men han tar seg tid 
til Leder-prat. 
- Og sånn ellers så tenker vi jo mye på 
fremtiden for bedriften.

HEKTISK VINTER
Ørnes Blikk er rett og slett en av Meløys 
lengstlevende, private bedrifter – helt der 
oppe sammen med Leif Brun & Sønner og 
noen få andre. Og det gamlefar Audun (85) 
etablerte i 1956, har sønnen Svein (62) tatt 
videre, sammen med lillebror Jan-Petter 
(60). På over 60 år har bedriften knapt nok 
sett røde tall, og aldri er noen blitt permit-
tert i staben som i dag teller 7 ansatte.
- Vi har det rimelig hektisk i vinter, med 

ØRNES BLIKK-SJEFEN OM:     

oppdragene på Spildra skole og omsorgs-
boligene på Mosvold på Ørnes, og en del 
andre prosjekter. Og vi kunne hatt mer, 
men måtte takke nei til oppdrag. Vi har 
ikke kapasitet til mer nå, og det er vanske-
lig å få tak i fagfolk, sier Svein om ståa 
vinteren 2018.
- Samarbeid med andre lokale, innenfor de 
tekniske fagene, dét er blitt bare viktigere. 
Totalleverandører som Bolt og Hent – de 
trenger en garanti for at anleggene og 
automatikken skal fungere godt sammen 
når det er ferdig. Så da går vi sammen om 
dette – vi samarbeider og samsnakker mer, 
selv om vi har levert inn hvert vårt tilbud, 

forklarer Svein, som har mesterbrev i blik-
kenslagerfaget.

MÅ LEGGE EN PLAN
Men tilbake til fremtiden. Olsen-brødrene 
begynner å bli godt voksne. Fortsatt full 
av fart i arbeidet, men som Jan-Petter sier 
idet han stikker hodet inn – han er forresten 
også styreleder i selskapet:
- Noe må gjøres, vi må ha en plan. Hvis du, 
Svein skulle falle bort, hva gjør vi da?
Generasjonsskifte i små, private bedrifter 
er ofte krevende. De som kommer etter og 
skal overta, må slippe å vente for lenge. 
Samtidig må de ha på plass kunnskapen 

som trenges. Men like ofte: det kommer 
ingen etter, og bedriften må enten selges 
eller legges ned.
- Vi har vel ikke for alvor hatt en prat med 
ungene våre om dette. Men de ser jo hvor-
dan man har holdt på disse årene, hva som 
kreves, så fristelsen til å overta er vel ikke 
så veldig stor, humrer brødrene.

LITT SKREMMENDE
Driften har gått forbilledlig jamnt og trutt 
og med regnskapspluss i alle år. Trygt gjen-
nom både naturlige svingninger og noen 
sterke nedturer i næringslivet.
- Jeg synes fortsatt arbeidet er kjempespen-

nende og artig. Men ansvaret, det er blitt 
tyngre med årene. I dag er det mye papirer, 
mye byråkrati og stadig nye teoretiske krav.  
Jeg synes ikke praktisk erfaring settes nok 
pris på i dag. Det finnes utrolig mange 
flinke fagfolk der ute – de har kanskje ikke 
utdanning, men lang og god erfaring. Det 
er nesten skremmende – en maskinfører 
kan ha drevet firma i 40 år og med 10 
ansatte, men så må han ta teknisk fagskole 
for å fortsette! Man kunne jo latt en med 
teknisk fagskole overta jobben hans, så fikk 
vi se hvordan dét skulle gå?! spør Svein.
- Men i hvert fall – i dag er det slik at du 
som leder må ha mesterbrev eller teknisk 

fagskole for å drive dette. Hvis ikke får 
ikke bedriften den rette godkjenningen, 
og da er det mange oppdrag man ikke 
kan utføre. Fagbrev og lang erfaring er 
ikke nok.

SKAL FINNE LØSNING
- Men hva er planen deres?
- Vi vet at dette er liv laga, og at området 
trenger en slik bedrift. Derfor vil vi at det 
skal videreføres - det er jo en glede å se at 

Nok en travel 
vinter
Artig jobb, spennende
bransje
Familiebedriftens
fremtid

 

 

FAKTA

FAKTA

Travel vinter og trygg drift hos Ørnes Blikk. 
Samtidig tenker daglig leder Svein Olsen 
(62) mye på hvordan familiebedriften skal 
føres videre.

Travel vinter for Ørnes Blikk 
(62), og den trygge driften 
fortsetter. Men 62 år, det 
er også daglig leder Svein 
Olsen. Derfor tenkes det nå 
viktige tanker for bedrif-
tens fremtid.

Vi vet at dette er liv laga, og at området trenger en slik 
bedrift. Derfor vil vi at det skal videreføres – det er jo en 
glede å se at ting blir drevet videre.

SVEIN OLSEN

Lederen
SVEIN OLSEN, 
ØRNES BLIKK "Vi vet at dette er liv la ga og at området 

trenger en slik bedrift.

ting blir drevet videre. Så dét blir for 
drastisk. Det andre alternativet kan 
selvsagt være å selge.
- Har dere kjøpere, i såfall?
- Det kunne sikkert latt seg gjøre å 
få solgt til en av de større aktørene 
innenfor tekniske fag i Salten. Men, 
så er jeg redd for at de bare vil legge 
ned hvis det kommer trange tider.
- Så, vi får se om vi finner noen 
gode løsninger. Det kan godt hende 
at vi bør få inn noen flinke rådgivere 
som kan hjelpe oss med prosessen, 
mener Svein Olsen.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ørnes Blikk AS
Forretningsadresse: Kystveien 106, Ørnes
Etableringsdato: 7. november 2006 med 
dagens eierskap. Opprinnelig etablert i 
1956 som Auduns Blikkenslagerverksted
Eiere: Svein Olsen (55 %), Jan Petter 
Olsen (40), Audun Almar Olsen (5)
Daglig leder: Svein Olsen (f. 1955)
Styreleder: Jan Petter Olsen (f. 1957)
Ansatte: 7
Driftsinntekter 2016: 8, 1 millioner kro-
ner, driftsresultat på 652.000,-

Svein Olsen (62)
Født og oppvokst på Ørnes, og fikk jobb 
hos sin far i Auduns Blikkenslagerverk-
sted rett etter grunnskolen, fra 1971. 
– Men da hadde jeg vært med i mange 
år allerede, jeg var nysgjerrig, sier 
Svein i dag. Han tok svennebrev som 
blikkenslager i 1999, og har også gjen-
nomført ulike tekniske kurs og på luft/
ventilasjon, samt om kvalitetssikring og 
forretningsvirksomhet. I 2017 tok Svein 
mesterbrevet. Han har vært arbeidsle-
der i familiebedriften siden midten av 
1990-tallet, og overtok som daglig leder 
etter faren Audun i 2007. Da ble også 
dagens Ørnes Blikk AS opprettet, med 
han selv, broren Jan-Petter og deres far 
som eiere. Svein er i dag gift med Helen 
Pedersen, og har fra tidligere barna 
Marita (f. 1975), Kent-Richard (-76), 
Ann-Charlott (-82) og Sander (-92). 

Tekst: Edmund Ulsnæs

SVEIN OLSEN
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Når bedriftene i Meløy trenger 
lærlinger, er opplæringskontoret til 
Meløy BedriftsService riktig sted å 

henvende seg. De skaffer lærlinger fra 
Meløy videregående skole, og andre 
skoler i regionen. Men av og til må de 

TIL MELØY FOR Å LÆRE
- Først og fremst veldig leit – det 
er jo 200 personer som står uten 
jobb og sikkert lurer på hvordan de 
skal få betalt huslånet sitt. Og, nå 
når det er lavsesong er det dess-
verre vanskelig å skaffe seg annen 
jobb i denne bransjen, mener Finn 
Nikolaisen.

IKKE OVERRASKET
Moldjord Bygg og Anleggs daglige 
leder har som de fleste i anleggs-
bransjen i Salten fulgt med på 
nyårets store og negative nyhet i 
bransjen: M3 Anlegg, som har røt-
ter i tidligere Nordland Entreprenør 
i Meløy, er konkurs etter to år med 
voldsomme underskudd i driften.
- Konkurser har flere årsaker. Men, 
vi har sett lenge at det er knallhard 
konkurranse, med både 10 og 
12 tilbydere på nye oppdrag. Og 
dermed svært pressede priser – vi 
ser at enkelte får tilslag på sum-
mer som vi vet bestemt ikke kan gi 
lønnsomhet. 
- Så jeg kan ikke si at jeg ble veldig 
overrasket, og det er jo flere som 
har gått overende – først A. Moan 
og SA Anlegg på Fauske, og nå M3 
Anlegg. Jeg venter egentlig bare på 
enda flere, vedgår Finn.
- Vi for vår del taper ikke penger 
på M3-konkursen, vi har hatt helt 
andre oppdrag og driver med god 
lønnsomhet.

KUNSTIG LAVE PRISER
Det var 4. januar at ledelsen i 
selskapet sendte ut pressemelding 
om at M3 Anlegg begjærer oppbud, 
etter at forhandling med bankene 
om refinansiering ikke lyktes.
- I markedet for små og mellomsto-
re prosjekter har M3 Anlegg vært 
storebror i Salten, så det er klart 
det vil merkes når de går overende. 
Men vi har altså sett det over tid: 
prisene har vært kunstig lave i bran-

- FLERE KAN KOMME
Sjefen i Moldjord Bygg og Anlegg føler med de 200 
M3 Anlegg-ansatte som er uten jobb. Men er ikke 
overrasket over konkursen, slik markedet har vært 
de siste årene. Han forventer flere konkurser. 

Avisa Nordland, 6. januar 

Finn Nikolaisen er daglig leder i Moldjord Bygg og Anlegg. Han blir ikke 
overrasket dersom det kommer enda flere konkurser i anleggsbransjen, et-
ter at M3 Anlegg i Bodø og to entreprenører på Fauske har veltet de siste to 
årene.

sjen, og mens vi er noen få som har 
klart oss bra, har de fleste slitt ganske 
lenge, mener Finn.
Moldjord Bygg og Anlegg har samme 
bemanning på anleggssiden som for 
fem år siden, men har isteden utviklet 
seg kraftig innen byggaktivitet.

MER NORMALT NÅ
- Det er en uskreven regel i denne 
bransjen at det er når markedet går 
opp, at det går dårlig. For da skal 
liksom alt skje, man over-investerer 
og kan miste kontroll på kostnadene. 
Mens når markedet går ned, da tar 
man tæring etter næring, har is i 
magen og klarer å stå i det, forklarer 
Finn.
Selv har han ledet Moldjord siden 
2013, etter 16 år som teknisk sjef hos 
Systemhus.
- Vi har sett på prisnivået rundt oss 
at markedet har vært mettet når det 
gjelder aktører. Derfor håper vi nå at 
en del regionale og nasjonale aktører 
vil være mindre aktive mot Salten 
området – når de ser at prisene er 
presset så lavt. 
- Så håper og tror jeg at markedet skal 
normalisere seg.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

lengre unna for å finne den riktige 
kandidaten. Til beste for både 
bedrifter og lærlinger.

På denne måten får mange ungdommer 
sitt første møte med Meløy, gjennom sin 
læretid her. Og ifølge dem, er Meløy det 

perfekte sted for å bli en flink fagarbeider. 
Ny Næring har møtt tre ungdommer som 
har flyttet til Meløy for å bli fagarbeidere.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Helt siden jeg var åtte år gammel har 
jeg hatt lyst til å bli anleggsmaskinfø-
rer. Jeg fikk sansen for store maskiner 
som bråker og lager lyd, da jeg var 
med svogeren min på jobb. I tillegg 
kommer jeg fra gård, hvor jeg har 
kjørt traktor og redskaper en stund nå, 
smiler han.
Selv om Jon Raymon er vokst opp på 
gård med både melkeproduksjon og 
kjøttfe, har han aldri vurdert å gå i den 
retningen selv.
- Man blir så bundet til ett sted, og 
dyrene krever stell til faste tider. Man 
har liksom aldri helt fri som bonde, 
sier han.
Så da han begynte på videregående ble 
det naturligvis bygg- og anleggsfag, 
hjemme på Hamarøy, før han fortsatte 
med anleggsteknikk på VG2 i Fauske. 
Da han skulle søke lærlingeplass, fikk 

MASKINDILLA 
FRA HAMARØY
Jon Raymon Pettersen 
(18) kommer fra Skut-
vik i Hamarøy. Som-
meren 2017 kom han 
til Meløy for å begynne 
som lærling hos Reipå 
Knuseri.

han tips fra opplæringskontoret 
om at Reipå Knuseri skulle ha 
lærling. 
- Jeg hadde hørt om Reipå, siden 
storebroren min har bodd her, og 
jeg var overlykkelig da jeg fikk 
positivt svar på søknaden. Å flytte 
hit, jobbe og tjene penger er en 
god overgang og et nytt kapittel 
i livet. Jeg trives veldig godt her, 
og det beste er i grunnen at arbei-
det er så variert. Jeg jobber med 
ulike maskiner, på ulike steder, 
og det er aldri kjedelig. Når det 
blir litt rolig vedlikeholder jeg 
maskinen, rydder og ordner opp, 
slik at arbeidsplassen blir trivelig, 
sier Jon Raymon.
På spørsmål om hvilke planer han 
har videre, er han litt usikker:
- Nå har jeg to års læretid, hvor jeg 
skal grave grøfter, legge rør, ved-
likeholde og transportere utstyr, 
lage veier, etablere hustomter og 
mye annet. Jeg skal jobbe og lære, 
og har ikke lagt noen plan for hva 
jeg skal gjøre etterpå. Hvem vet? 
Kanskje blir jeg her, spør han.
Tekst: Rune Meosli. 
Foto: Edmund Ulsnæs 

Da Edvard var ferdig med VG2 
Transport og logistikk på Sandnes-
sjøen videregående skole, var han noe 
usikker på hva han ville. Derfor tok han 
utplassering på ulike steder, for å bli 
kjent med mulige valg. Han var blant 
annet utplassert på flystasjonen i Bodø 
og på Gardermoen. Etter en stund fikk 
han tilbud om læreplass både i Oslo og 
hos Statoil i Bergen. 
- Men jeg hadde ikke så lyst til å flytte 
sørover, sier han.
Men så åpnet han endelig en av mailene 
fra Thomas Maruhn i Opplæringskon-
toret til Meløy Bedriftsservice.
- Jeg hadde fått mange mailer fra ham, 
og da jeg endelig svarte gikk ting vel-
dig fort. Etter en ukes tid fikk jeg avtale 

KAISLUSKEN FRA 
SANDNESSJØEN
- Før jeg kom hit, hadde 
jeg ikke en gang hørt om 
Glomfjord, sier Edvard 
Pedersen (18) fra Sand-
nessjøen. Nå trives han 
som lærling i logistikkfa-
get hos PKL på Yara.

med Yara, og jeg flyttet hit til Glom-
fjord, sier han.
Og det skulle vise seg å bli et godt valg 
for Edvard.
- Dette er en perfekt plass å være 
lærling. Alle på skiftet mitt er flinke til 
å veilede meg, og det virker som at alle 
tar ansvar for opplæringen min. Og det 
er en fantastisk humor på gjengen, og 
vi ler masse på jobb, sier han.
Når det gjelder framtiden, er Edvard litt 
usikker.
- For et halvt år siden hadde jeg aldri 
trodd at jeg kunne bli en «kaislusk» 
resten av livet, men nå ser ikke dette så 
avskrekkende ut. Jeg har egentlig tenkt 
å ta videreutdanning på høgskole eller 
i forsvaret når jeg har fått fagbrev, men 
hvis Yara tilbyr meg fast jobb, vil det 
nok bli vanskelig å forlate denne plas-
sen, sier han.
Edvard bor i Glomfjord, hvor han nå 
deler leilighet med en kompis, som 
også er lærling. 
- Jeg har bodd på hybel før, så jeg er 
vant med å bo for meg selv. På fritiden 
er jeg aktivt med i Røde Kors-korpset 
her, og har funnet meg godt til rette på 
plassen, avslutter han. 
Tekst og foto: Rune Meosli

Han er IKT-lærling på Meløy videregående 
skole i Glomfjord.
Så lenge han kan huske har Marius vært glad 
i å spille dataspill, og det har vært inngangen 
til en datainteresse som overgår de fleste.
- Jeg regner meg ikke for å være en ‘gamer’, 
men spiller nok litt hver dag ja. Etter hvert 
kom jo interessen for hvordan datamaskinen 
virket, og nå er det mye mer enn bare spill 
som opptar meg, sier han.
I tillegg til spilling, driver han nå med litt 
programmering og koding av hjemmesider 
på fritiden.
- Jeg har prøvd å kode en app til mobilen, 
men har ikke fått det til godt nok ennå, sier 
han. 
Marius har tidligere tatt VG1 Elektro på 
Andøy og VG2 IKT Service i Sortland. Etter 
det søkte han om læreplass mange steder i 
landet, og havnet i Glomfjord fordi det var 
nærmest.

DATAFYREN FRA 
ANDENES
- Det er djevelsk kaldt her 
i Glomfjord, men utrolig 
godt å slippe den evige 
nordavinden jeg er vant 
med fra Andøya, sier Ma-
rius Nilsen (22).

- Det var bare åtte timers kjøretur hit, så da er 
det jo rimelig nært, smiler han.
Han hadde ikke peiling på hvor Glomfjord 
var, da han bestemte seg for å flytte hit, men 
ordnet seg hybel via telefon, og fant fram ved 
hjelp av GPS’en i bilen.
- Men da GPS’en ba meg kjøre gjennom 
rundkjøringen i sentrum, trodde jeg at jeg 
hadde kommet til feil sted, ler han.
På jobb driver han med feilsøking, feilret-
ting og brukerstøtte til alt av datamaskiner og 
utstyr. I tillegg har han medansvar for drift og 
vedlikehold av projektorer, høyttalere og an-
net lyd- og lysutstyr som brukes på skolen.
- Det er et veldig godt arbeidsmiljø på her, og 
jeg ble veldig godt tatt imot av de som jobber 
her. Det beste med jobben er at jeg får jobbe 
selvstendig, og finne ut av ting på egen hånd. 
Men jeg får alltid god veiledning og hjelp når 
jeg trenger det. Det vanskeligste er å finne 
feil på servere. Da kan feilen ligge i alt fra 
fysiske kabler til programvare eller påkoblede 
brukere, sier han.
Marius har ennå ikke bestemt seg for hva han 
skal gjøre etter læretiden i Glomfjord.
- Heldigvis har jeg god tid til å finne ut av det. 
Akkurat nå er det greit å vite at jeg skal være 
her, i alle fall fram til september 2019, sier 
han.
Tekst og foto: Rune Meosli

 - Å flytte hit, jobbe og tjene penger er en god overgang og et nytt kapit-
tel i livet, sier Jon Raymon Pedersen fra Hamarøy.

- Da GPS’en ba meg kjøre gjennom rundkjøringen Glomfjord, trodde jeg at jeg 
hadde kommet til feil sted, forteller Marius Nilsen, fra Andøya.

- Det er helt perfekt å være lærling på Yara, mener Edvard Pedersen fra Sand-
nessjøen.  
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Jeg har alltid hatt helhetstan-
ken med meg, og har aldri sett 
på bygdene som egne enheter, 
hverken for næring eller service.

KEN HENRY SOLHAUG

- Å være engasjert i næringsliv fører gjerne 
til at man blir en samfunnsbygger, sier han. 
Og ‘engasjert’ er vel et dekkende ord når 
det gjelder Ken Henry. I tillegg til å drive 
bondegård, entreprenørbedrift, byggevare-
handel og eiendomsutvikling er han også 
aktiv politiker og familiemann. 

SE FREMOVER
Da Ken Henry fikk næringsprisen ble det 
hevdet at hans bedrifter siden starten hadde 
omsatt for over en milliard kroner og sys-
selsatt over sytti personer. Men kanskje 
også vært litt omstridt.
- Jeg har alltid vært opptatt av at vi skal 
løfte ting opp og fram, og gjøre endringer 
som er fremoverrettet. Det er selvfølgelig 
ikke alle endringer som er like populære, 
og det må man respektere. Men skal man 
komme seg videre, er det viktigere å se 
framover enn å dvele ved fortiden, sier han.

HAR LÆRT EN LEKSE
Men forretningslivet har ikke bare vært en 
lang opptur for Ken Henry.
- Jeg er nok blitt litt mer reflektert i forhold 
til risiko etter hvert. Et av de store tilba-
keslagene var selvfølgelig byggingen av 
Lamark-gården på Ørnes. Det ble for stort 
i forhold til den tiden vi var inne i da. Byg-
get ble planlagt og bygd i en svært god tid 
for Meløy, men ble ferdigstilt midt i krisa. 
Da så det virkelig mørkt ut for bedriften, og 

Ken Henry Solhaug (55) har over tretti års aktiv 
innsats i næringslivet bak seg, og regnes som en 
patriotisk og lojal samfunnsbygger i Meløy. For 
sin innsats mottok han nylig kommunens næ-
ringspris. Men blikket har han rettet framover.

dersom vi og banken hadde vært klar over 
hvor stort det totale tapet skulle bli, ville 
vi nok ikke kommet oss gjennom. Men vi 
gjorde avtaler og tok grep underveis som 
gjorde at vi til slutt klarte å ri det av, fortel-
ler han.

VOKSER IGJEN
Staben på byggesida ble halvert etter dette, 
og ønsket 
om å være 
en storentre-
prenør døde 
med det pro-
sjektet. Nå er 
butikkdriften 
blitt den vik-
tigste delen 
av virksom-
heten til Ken Henry, som også har slått 
sammen alle virksomheter i ett regnskap.
- Nå er vi fornøyd med å være mellomstore 
på entreprenørsiden. Jeg ser gjerne at vi 
vokser litt, men ikke på samme måte som 
før. Nå blir vi mer spesialisert på betong, 
bolighus, garasjer og slikt. I tillegg vil 
vi drive mer med utvikling av tomter til 
boliger og leiligheter. Vi har mange tomter 
både på Halsa og Ørnes, som vi har gode 
planer for, og da blir det kjempeviktig at vi 
har en entreprenøravdeling som er oppe og 
går. Både på betong og tømmer, sier Ken 
Henry ivrig.

HELE MELØY
Ken Henry snakker om næringsutvikling 
på Halsa, i Glomfjord, på Ørnes og i hele 
Meløy. Ikke én gang nevner han ordene 
‘sørbygda’ og ‘nordbygda’.
- Jeg har alltid hatt helhetstanken med 
meg, og har aldri sett på bygdene som 
egne enheter, hverken for næring eller 
service. Bygdene er svært gode arenaer for 

oppvekst og trygghet, 
men vi må også se at 
de ulike bygdene er 
avhengig av hverandre. 
Svartistunnelen er et 
godt eksempel på hvor 
viktig kommunikasjon 
er, og uten den tror jeg 
innbyggertallet her sør 
kunne blitt halvert. 

En av de viktigste sakene for Meløy nå, blir 
å få til bedre veiløsninger, både sørover til 
Rødøy og internt i kommunen. Dessuten 
må vi akseptere at Ørnes er kommunesen-
teret, og det ligger sentralt til i forhold til 
kommunikasjon med øyene, og bygdene 
rundt. Et sterkt sentrum er viktig for byg-
dene rundt seg, sier han.

POLITIKEREN
Engasjementet for å utvikle kommunen, 
har også ført ham til politikken, og i lang 
tid har han vært aktivt med i Venstre. Siden 
2015 som partiets eneste faste representant 

i kommunestyret. 
- Når man er gründer og politiker må 
man passe på å ikke møte seg selv i 
døra, men det har blitt enklere etter 
hvert som flere beslutninger avgjøres 
administrativt.
Ken Henry liker å sette seg inn i sakene, 
og er ofte på talerstolen for å fremme 
sine synspunkter. Også her argumenterer 
han gjerne ut fra fremtidens behov.  
- Jeg har en veldig sterk tro på at Meløy 
skal klare seg som en god distriktskom-
mune, og er ingen tilhenger av statens 
kommunereform. Her i Meløy er det 
veldig gledelig det som skjer i Glom-
fjord nå, og i havbruket rundt omkring. 
Men selv med nesten ingen arbeidsledig-
het, ser det ut som at folketallet går ned. 
Vi har gått ned til 750 unger i skolene i 
kommunen, og med både fødselsunder-
skudd og utflytting vil det gå nedover. 
Vi trenger derfor mer optimisme og 
tilflytting for å styrke oss for framtiden. 
Vi må ikke fokusere på de som drar, men 
på de som blir, sier han. 
Ken Henry snakker videre, på innpust og 
utpust, om barnehageplasser, sykehjem, 
nyskolen på Spildra, steinbitoppdrett, 
kommunikasjon, turisme, omdømme, 
innkjøpsavtaler, lag og foreningsliv og 
det å drive gårdsbruk.
- Du må huske at jeg først og fremst er 
bonde, ler han.

SMÅBARNSFAR
Ken Henry driver med sau på gården på 
Halsa, hvor han bor sammen med kona 
Kristin (49) og sønnen Didrik på fem. I 
tillegg har han datteren Marte Sofie (24) fra 
et tidligere samboerskap.
- Jeg er nok litt mer tilstede som familiefar 

nå, enn jeg var før, og har ingen ambisjoner 
om å gjøre firmaet eller gården klar for at 
barna skal overta en dag. Det er viktigere å 
bidra til at de har en god kommune og bygd 
å vokse opp i, enn at de har en god bedrift å 
overta, sier han.
Tekst og foto: Rune Meosli

Etter over 30 års næringsdrift i Meløy med både stor vekst og store utfordringer, ble 
Ken-Henry Solhaug tildelt Meløy kommunes næringspris i desember. – Pågangsmot, 
samhold og fighter-evne – dette har vært gode ting å ha med seg, sa han foran kom-
munestyret. 

- Du vet, det er i desember og januar 
at det brenner mest her i landet. Så da 
markerte vi brannvarslerens dag på 
denne måten, forteller Meløy Energis 
Hugo Hansen, som leder det lokale 
el-tilsynet.
Forsikringsselskapet Gjensidige span-
derte gratis batterier til røykvarslere i 
denne landsdekkende kampanjen, og 

GRATIS, MEN STOR VERDI
Han utfører noe sånt 
som 270 kontroller i 
året. Denne gangen 
møtte han hvermannsen 
ute på gata. Med gratis 
batterier.

Hugo delte ut om lag 50 av dem, der 
han i førjulssvingen stod utenfor sen-
trumsbutikkene på Ørnes.
- Andre oppgaver jeg har er å kontroller 
elektriske anlegg – det blir om lag 270 
kontroller i året, sier han.
- Dessuten informerer jeg om elsikker-
het i sjette og niende klassetrinn på sko-
lene, og på forespørsel fra diverse lag 
og organisasjoner. Jeg skal også holde 
kontakt med det offentliges hjemmetje-
nester angående elsikkerhet. Det lokale 
el-tilsynet er også pålagt å bistå politiet 
med brannutredninger etter branner, 
forteller Hugo.

Tekst: Edmund Ulsnæs 
Foto: Ingunn Dahle

Du husker kanskje Ny Nærings artik-
kel på sensommeren i fjor, den fra den 
årlige fiskerimessa i Meløy? Ja, for der 
deltok disse to blide 15-åringene. Og 
så, rett før jul, fikk de besøk på skolen 
sin, av en gjest som hadde med en flott 
gevinst! Bakgrunnen er denne: under 
fiskerimessa, som er et samarbeid mel-
lom Kigok, Marine Harvest Glomfjord, 
Selvåg Senior, Nova Sea, Cargill og 
Meløy notbøteri, fikk de besøkende 
10. klassingene en utfordring, en 
konkurranse: ‘Hvorfor er fisk sunt? 

LØNNSOM KREATIVITET
De var kreative om fisk som 
mat, 10. klassingene fra 
Glomfjord. Dét lønte seg!

Lag en kreativ besvarelse som får deres 
jevnaldrende til å velge fisk i det daglige 
kostholdet.
Dere kan benytte alle nye digitale 
plattformer til presentasjonen’. Og 
premiene var ikke hva som helst. Med 
hjelp fra Norges Råfisklag delte nemlig 
samarbeidsbedriftene ut pengepremier 
for 15.000 kroner. Og så var det altså de 
kreative elevene fra Glomfjord som vant 
det hele, og på bildet ser vi Rafael Ny-
gård og Elin Gjersvik motta diplom og 
15.000 kroner på vegne av klassen sin. 
De lagde nemlig både snapchat-konto, 
instagram-konto og en film. Utdeler på 
bildet er fiskebåtreder Egil Sørheim. 

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: privat

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

SAMFUNNSBYGGEREN

Vi trenger mer optimisme og tilflytting for å styrke oss for 
framtiden. Vi må ikke fokusere på de som drar, men på de 
som blir.

KEN HENRY SOLHAUG
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- Vi har vært en viktig støttespiller for lag 
og foreninger i mange, mange år, og dét 
skal vi fortsette med. Men for første gang 
markedsfører vi oss som sponsor. Da håper 
vi å nå fram til enda flere, og at vi skal få 
enda flere søknader, smiler Reinert Aarseth 
og Mette Bjørnvik.
Markedssjefen og markedskonsulenten i 
Meløy Energi er i SpareBank1 Arena, og 
følger treningen til Reipå’s gutter 14-lag. 
Kraftleverandøren har ved flere anledninger 
gitt verdifull pengehjelp til idrettslaget på 
Reipå, som allerede har søkt om støtte for 
nye tiltak i 2018.
- Det nye nå er at vi opplyser dette samlet, 

HJELPEREN VIL HJELPE MER
Meløy Energi er blant Me-
løys absolutt sterkeste 
støttespillere for lag og for-
eninger. Nå skal bedriften 
markedsføre sin sponsor-
vilje enda bedre, og oppret-
ter to søknadsfrister i året.

Meløy Energi vil markedsføre sponsorviljen sin enda tydeligere, og oppretter nå to årlige søknadsfrister – nemlig 1. mars og 1. september. Her ser vi selskapets Mette Bjørnvik 
og Reinert Aarseth sammen med unge gutter i Reipå IL som får nyte godt av Meløy Energi-hjelp – de trener nemlig i fotballhallen på Reipå. Fra venstre Leon Adolfsen, Kristoffer 
Aune, Oliver Sandaa (bak), Are Ellingsen, Sander M. Adolfsen og Jonatan Halvorsli.

Vi er en lokal leverandør av kraft, og ønsker å styrke oss som 
dét, i vårt marked. Da vil vi vise kundene våre at vi også er en 
viktig bidragsyter i samfunnet vårt.

REINERT AARSETH

og skal ha en søknadsfrist for sponsormid-
ler to ganger i året. Det kan gjøre at enda 
flere søker, og at det blir enda ryddigere for 
oss, forklarer Mette.
Og merk deg allerede fristene: 1. mars og 
1. september 2018.

KRAFTIG STØTTE
- Rundt 300.000 kroner! sier de to.
Beløpet tilsvarer det Meløy Energi spande-
rer på regionens lag og foreninger hvert år. 
17 tildelinger ble gjort i fjor, og da tas det 
hensyn til både geografi og typen aktivitet 
eller anlegg. Over en treårsperiode gir ener-

giselskapet for eksempel 150.000 kroner til 
Søndre Meløy Idrettslag sin kunstgressbane 
på Engavågen. Tidligere har både Halsa og 
Ørnes fått tilsvarende hjelp til kunstgress, 

og Meløy Energi bidro også betydelig da 
fotballhallen på Reipå ble bygget i 2011-
12.
- Vi forsøker å fordele slik at de fleste som 
søker får midler, men vi har et hovedfokus 
på barn og unge og på forebygging, fortel-
ler Mette.
Neverdal skolekorps har for eksempel fått 
30 tusen hvert år i flere år, siden korps 
koster. Dessuten flere korps og kor. Og på 
toppen av de 300 tusen gir Meløy Energi-
støtte til en lang rekke arrangementer – du 
ser det i form av annonser på plakater og i 
programhefter.

KAN BLI MER
- Hvorfor vil Meløy Energi markedsfører 
seg så tydelig som sponsor?
- Vi er en lokal leverandør av kraft, og 

ønsker å styrke oss som dét, i vårt marked. 
Da vil vi vise kundene våre at vi også er en 
viktig bidragsyter i samfunnet vårt, og en 
god støttespiller, fastslår Reinert.
- Kan det bli aktuelt å gi mer i sponsormid-
ler enn dere gjør i dag?
- Vi anbefaler så klart alle å handle kraft 
lokalt. Og dersom vi får til den veksten vi 
håper, så kan det helt klart bli muligheter 
for å bruke flere kroner fra overskuddet 
vårt til støtte for lag og foreninger.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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