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runddager

 
 

leder

20 år
Benedicte Høgseth, Yara, 16. mai
Einar André Våtvik Aga, Yara, 8. juni
Tony Olsen, EWOS, 16. juni

25 år
Andreas Stensland, BIS, 26. juni
Håkon Johansen, Terje Halsan AS, 27. juni

35 år
Susanne Vettin, Invis, 3. mai
John Olav Aune, Meløy Elektro, 8. juni

40 år
Ken Roar Sandberg, Meløy Elektro, 10. mai
Virgil Anbakk, BIS, 23. mai

55 år
Geir Mesøy, Yara, 4. juni

60 år
Jostein Kaspersen, Marine Harvest, 19. juni

industrifolk gratulerer 
og salutterer disse med 
rund-dager i mai og juni!
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gratulerer
Som du allerede har oppdaget: Industrifolk har gjen-
nomgått merkbare forandringer siden sist! Og selv om 
selve innholdet ikke er så ulikt det det alltid har vært, 
så er det noe med at sidene ser annerledes ut, det er 
andre farger…ja, og så er jo bladet blitt til avis! Riktig-
nok fetere enn standard avispapir, men altså avis, og 
dermed i såkalt tabloidformat, som er atskillig større 
enn A4-bladet du var vant til.

Bladet Industrifolk gjennomgår med dette sin 
største utseende-endring siden oppstarten i februar 
2004. Underveis er det riktignok gjort en del layout-
forbedringer, men først og fremst er det holdt fokus på 
innholdet, altså små og store artikler hovedsakelig 
fra bedrifter etablert i Glomfjord Industripark. Og 
innholdsproduksjonen har vært travel nok – bladet 
ble etablert av undertegnede rett før det virkelig tok 
av med REC Wafer, der den ene storutbyggingen 
ble avløst av den andre.  Mangel på innhold til 
bladet har aldri vært et tema.

Avisformat og større plass gir oss muligheter 
til å presentere stoffet på en annen og bedre 
måte, og rom for mer innhold i form av notiser, 
klipp og små og store artikler fra næringslivet i 
Meløy. I produksjonen blir også logistikken litt 
enklere ved å gå over til avis, både med tanke 
på montering, levering, trykking og distribu-
sjon. Bedriften vår lager nemlig fra før avis. 
Så legger vi ikke skjul på at dette valget også 
har med økonomi å gjøre. Det er betydelig 
rimeligere å trykke avis enn blad, og med 
situasjonen som oppstod i industriparken etter 
REC-nedleggelsene, måtte også dette bladet 
tåle en kostnadsgjennomgang. Det var i fjor 
nemlig ingen selvfølge at Industrifolk skulle 
videreføres. Etter samtaler med lederne i de 
gjenværende bedriftene fikk vi imidlertid en 
hyggelig bekreftelse på at bladet var sterkt 
ønsket også i fortsettelsen. Men, et betydelig 
inntektsbortfall gjorde det nødvendig å lete 
etter kostnadsreduksjoner, og det viktigste 
tiltaket er denne overgangen til avisformat 
og trykking hos Avisa Nordland i Bodø.

Aktørene bak Industrifolk ønsker seg også en an-
nen endring. Bladet bør i enda større grad speile de 
utfordringer hele Meløy er stilt overfor etter REC-kol-
lapsen. Meløy er blitt omstillingskommune, og både 
store og små bedrifter og enkeltpersoner må tenke og 
jobbe kreativt for ny vekst. Da kan og bør Industrifolk 
omtale disse prosessene og profilere bedrifter og perso-
ner i hele Meløys næringsliv, ikke bare i Glomfjord 
Industripark. Og dette ønsket tar vi bak bladet på alvor. 
Industrifolk omstiller seg, som resten av Meløy!

Edmund Ulsnæs
Grunnlegger

Blad-omstilling

- Du vet, vi skulle outsources. For noen få 
år siden var melodien at det skulle bli slutt 
på pakking i Glomfjord. Så da forsvant nok 
fokuset på forbedringer, innrømmer drifts-
sjef Herulf Olsen i pakkeri, kai og lager hos 
Yara.
Ja, innrømmer. For verken han eller staben 
var stolt av utbyttet fra pakkemaskinene for 
stor- og småsekk. På storpakkeren slet man 
med å komme over 200 sekker på skiftet – 
tallet burde vært over 500. På småsekk var 
man helt nede i 4.000 sekker på skiftet, mens 
maskinen faktisk er designet for 18.000.
- Derfor er det veldig hyggelig å fortelle hva 
vi nå presterer, storsmiler Herulf sammen 

Pakketall å smile av
etter år med lite impo-
nerende pakketall har 
PKL-operatørene i vinter 
prestert oppsiktsvekkende 
økning både på storsekk og 
småsekk. Forklaring? Såkalt 
smal produksjon.

- de ansatte har tatt imot endringene med åpne armer – veldig artig! roser driftssjef Herulf 
Olsen i PKL. Her ved en av nyvinningene – tavla der fortløpende produksjonsdetaljer 
registreres.

med PKL-veteran Roger Midthun.

mange rutiner endret
Viktig bakteppe: det ble aldri slutt på pak-
king og overgang til bare bulk. Markedet har 
snudd, og etterspørselen er stor etter pakket 
vare fra Glomfjord. I fjor bestemte dermed 
PKL-operatørene og deres ledere seg for 
endring. Pakketallene må opp, betydelig. 
Et besøk hos EWOS på Halsa gav nyttig 
læring. Der er man nemlig flinke på såkalt 
slank produksjon - å fjerne sløsing i form 
av venting, ekstra transport og unødvendige 
prosesstrinn, for å nevne noe. I tillegg har 
tildels nedslitt produksjonsutstyr hos Yara 
fått oppgradering - småsekkpakkeren fikk 
for eksempel storservice fra leverandøren i 
fjor og storsekkpakkeren får i år sin første 
storservice på 10 år. 
- Nå satser vi sterkt på systematisk drift og 
vedlikehold. Mandag er fast vedlikeholds-
dag, der feil og mangler fra forrige uke tas 
tak i, forteller de to.
- Dessuten er mange rutiner for orden og 
renhold endret og forbedret, og vi går egne 

ettersynsrunder på utstyret. Tavler som viser 
detaljer i hvordan produksjonen går, er også 
en viktig del av dette.

mOt nye reKOrder
PKL-avsnittet bedriver altså fra i år en 
slankere produksjon. Og gjett om det har gitt 
resultater!
- Ja, det er veldig moro – nå kan vi ha som 
mål å slå gamle produksjonsrekorder!
For, nemlig, på ett enkeltskift i senvinter 
presterte man hele 680 sekker gjennom stor-
sekkpakkeren. Gammelrekorden er riktignok 
på over 900, men etter å ha slitt nede på 
2-300, er 680 sterkt. 
- Og i småsekkpakkeriet går det samme 
veg. Snittet så langt i år er 8.000 sekker på 
skiftet, men flere skift er oppe i 12-13.000. 
Og rekorden på ett skift er 16.660!
Problemet med stopper og brudd i produk-
sjonen? Kraftig redusert. Herulf sier staben 
har tatt endringene imot med åpne armer, 
og mange sier de har savnet en slik satsing 
tidligere.
- Jeg har aldri vært borte i noe som har vært 

så lett å iverksette – folk er gira!

minimaL KOstnad
- Men så store forbedringer – det må da ha 
kostet mye penger?
- Minimalt. Dette handler om hvordan vi 
utfører aktivitetene våre, det er faktisk bare 
småtterier som er kjøpt inn.
Ja, den største investeringen er faktisk et rent 
miljøtiltak for de ansatte. I storsekkpakkeren 
har støy og skarpe lyder vært et HMS-pro-
blem. Dette er sterkt redusert med 400.000 
kroner investert i en isolert støyvegg mellom 
maskinen og der operatøren står og mater 
inn tomsekker.
- Forbedringene vi har oppnådd er veldig 
gledelig. Og jeg minner om at dette er 
prestert i en periode der kaiområdet har vært 
et anleggsområde. Etterhvert vil vi få hjelp 
av Ørjan Johannessen for å holde kontinuitet 
i forbedringsjobben. Han har lang erfaring 
med slank produksjon fra REC. Nå fortsetter 
vi jobben for å sette nye rekorder! forteller 
Herulf og Roger.

artig å øke! Operatørene espen Johansen, roald nilsen og tobias Laastad har bidratt til at 
PKLs pakketall har økt kraftig i vinter. satsingen på Lean, eller slank produksjon, har gitt 
hyggelige resultater.

storsekkpakkeren jobber bedre enn på lenge, og nå er også operatørens hverdag blitt 
bedre. yara har investert 400.000 kroner i en støyvegg foran pakkemaskinen. mindre slit-
somt for tobias og hans kolleger, altså.

Drivverdig eller ikke? Svar i september. Dét er foreløpig status for prosjektet der det jobbes for ny gruvedrift og 20-40 
nye arbeidsplasser i Rendalsvik i Holandsfjord. Gründer Gaute Juliussen har etablert Meløy Graphite, og på senvinteren 
besøkte han Meløy i den hyggelige anledningen at Innovasjon Norge sa ja til å gi 650.000 kroner til det viktige forar-
beidet. Fra før har han fått 700.000 kroner fra Meløys omstillingsmidler, og dette bildet er tatt under møtet med Meløy 
Næringsutviklings Finn Nordmo og Lothar Maruhn. Med på bildet er også prosjektleder Elisabeth Huber.
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1. juli begynner Trond som innkjøps-
leder for gjødselprodusenten. Han er 
opprinnelig nord-trønder, men har 
siden 2003 bodd på øya Meløy. Han er 
gift med Mona, og sammen har de tre 
barn. Han har utdannelse innen logis-
tikk fra Høgskolen i Tromsø.
- Jeg jobbet i to og et halvt år som 
logistikksjef i REC Wafer Multi, men 

trond trana returnerer
Trond Trana (45) er på 
tur tilbake til glom-
fjord industripark og 
til jobb for Yara. 

etter at bedriften ble lagt ned har jeg vært 
logistikksjef ved Rapp Hydema i Bodø. 
Hadde jeg og familien bodd i Bodø ville nok 
denne jobben vært drømmejobben, innrøm-
mer Trana.
Årsaken til at han nå tar fatt på nye utfor-
dringer lokalt er en kombinasjon av at han 
ønsker å jobbe nærmere hjemmet, samt at 
Yara er en interessant og spennende bedrift.
- Jeg vet at det jobber mange kompetente 
folk i Yara. Jeg regner med at læringskurven 
blir like bratt som den var i REC, legger han 
til.
Trond Trana overtar jobben som innkjøpsle-
der etter avdøde Kjell Åge Pedersen.

Pssst!Pssst!

Bilfinger, et nytt navn for en framtid med 
sterk vekst! De 70 verkstedansatte i parken 
har begynt å venne seg til ny-navnet nå. 
Til 23. april het arbeidsgiveren deres BIS 
Production Partner. Fra nå: Bilfinger. Joda, 
navneendringen er på ett vis bare en organi-
satorisk formalitet, siden eieren både før og 
nå er den tyske industrigiganten Bilfinger 
Group. Men, endringen er mer enn et nav-

skal joBBe annerledes og hardere

BiS er blitt Bilfinger, og 
navneendringen innleder 
en kulturendring i vedlike-
holdsbedriften. - Vi må både 
planlegge annerledes og 
jobbe hardere, hvis vi skal 
overleve i våre nye marke-
der, fastslår Tor Arne Fagerli.

Bilfinger skal satse i nye markeder. men fortsatt skal yara i glomfjord være hovedkunden, og produksjonssjef morten Høvset 
overbringer sine gratulasjoner.

nebytte - vi snakker viktige endringer, ifølge 
daglig leder Tor Arne Fagerli.

et Bedre navn
- For det første synes jeg både logoen og 
navnet "klinger" bedre. Utenfor Glomfjord 
opplever jeg at få har hørt om BIS, mens 
Bilfinger er noe annet - de er store og kjente, 
sier Tor Arne, fortsatt relativt ny i sin stil-
ling, han også.
Bilfinger Industrial Services har 37.000 
ansatte verden over, og omlag 5.000 i 
Norge, Sverige og Finland. Av disse har 
enheten BIS Production Partner sysselsatt 
1.254 i Norge, derav nær 200 i Glomfjord 
og Mosjøen, altså region nord. Bilfinger 
har nå valgt å plassere både verksted- og 
vedlikeholdstjenestene, samt byggenheten 
IFS, under én og samme paraply. Hensikten 
er å kunne profilere virksomheten samlet, 

og å redusere de administrative kostnadene 
knyttet til å ha flere selskaper. Lokalt har 
Fagerli ambisjoner om å skape flere titalls 
nye arbeidsplasser.

må fOrBedre
- Det passet veldig bra med en navneend-
ring, siden vi fra nå skal satse sterkt i helt 
nye markeder. Da er det bra med et slikt 
stunt for de ansatte, for å bygge stolthet og 
tilhørighet og få tydelig fokus på det som 
kommer, forklarer Tor Arne.
Ja, en kulturendring kaller han det, det han 
nå skal lede bedriften gjennom. Et takt-
skifte. For når bedriften skal markedsføres 
og erobre oppdrag utenfor Glomfjord, må 
det tenkes og planlegges på en annen måte. 
Utstyr må fraktes langt, og det holder ikke 
med halv åtte til halv fire-dager.
- Vi må forbedre oss på effektivitet og 

prosjektstyring. Og vi må ha bedre kontroll 
på mannskapene, timeforbruket og økono-
mien. Dette er ikke minst for vår egen del. 
For klarer vi ikke å gå i pluss på prosjektene 
vår, er ikke denne virksomheten liv laga, slår 
han fast.

mange nye OPPdrag
Yara Glomfjord er fortsatt hovedkunde, og i 
disse dager dreier det meste seg om å plan-
legge og så gjennomføre en god revisjons-
stans i gjødselfabrikken. Men, satsingen 
er svært godt i gang på de nye segmentene 
havbruk og kraftverk.
- For eksempel er vi med på et prosjekt på 
filtrering av vann ved Sundsfjord Smolt, og 
monterer brannvarslingssystem hos Marine 
Harvest her i Glomfjord. Vi har investert i 
plastsveiseutstyr, og ligger nå an til å få et 
oppdrag for Gildeskål Forsøksstasjon. Hos 

Bis-staben dekket til langt festbord i verkstedene. så feiret man det nye navnet: Bilfinger industrial services. - navnebyttet er også et taktskifte. nå må vi jobbe både bedre og annerle-
des, sa daglig leder tor arne fagerli. de ansatte likte det de hørte.

EWOS på Halsa er vi allerede inne.
- På kraftverksiden samarbeider vi med Bil-
finger i Mosjøen på prosjektet der det skal 
byttes utløpsluke i Grytåga kraftverk. Mens 
ved Sommersethelva kraftverk i Tysfjord, 
der har vi levert anbud på inntaksutstyr, 
fortsetter han oppramsingen.

visJOnær Leder
Helt fra Hydro bygget sin virksomhet i 
Glomfjord fra 1947 har verkstedene vært 
dedikert vedlikeholdsarbeid i gjødselfabrik-
kene. Også gjennom tiden som eget avsnitt 
i HG Service, i eget datterselskap Hydro 
Production Partner, og altså fra 2008 i 
eierskapet til Bilfinger-eide BIS Production 
Partner. Så har Yara siden 2004 utfordret 
enda sterkere både kvalitet og kostnad hos 
lokale BIS. Mens REC-årene bevisstgjorde 
på nye muligheter. Sterk satsing på havbruk 
og kraftverk ble for alvor innledet i fjor.
- Jeg ønsker å være visjonær og gå foran i 
prosessen der vi legger bak oss det som har 
vært, og skaper en moderne verkstedbedrift. 
Men da må vi strekke oss og endre oss, vi 
må jobbe både annerledes og hardere for å 
overleve i disse andre markedene.
- Dette er en prosess som vil ta tid, men folk 
er veldig positiv til mine tanker, og vi har en 
flott driv, så jeg synes det går veldig bra! sier 
Tor Arne Fagerli.

Lena har en allsidig bakgrunn, og lang fartstid 
fra industriparken allerede. Hennes arbeidskar-
riere startet faktisk på Hydro – på regnskap og 
interessekontoret.
- Jeg er jo vokst opp med Hydro, men de siste 
årene har det meste dreiet seg om REC, sier 
Lena.
Jobber både i Sparebank1 Nord-Norge, PTI (ti-
tanrørfabrikken) og ScanWafer/REC  fra  1997 
og helt frem til Monofabrikken stengte, har gitt 
henne bred arbeidserfaring. Lena har siden 1. 
juli 2012 vært regnskapsfører hos Vitar AS i 

lena til Yara
Lena Lorentzen (42) fra Halsa 
blir fra høsten av nytt fjes i 
Yaras logistikkavdeling. 

Glomfjord.
- Det blir litt rart å forlate etter så kort tid 
her. Jeg har hatt det veldig hyggelig i be-
driften. Men det er egentlig logistikk jeg har 
lyst til å jobbe med, sier Lena.
Som har tatt diverse logistikk- og økonomi-
fag gjennom høgskole og universitet i tiden 
hos REC.
- Jeg avsluttet hos REC som assisterende 
logistikksjef. Jobben på Yara blir nok faglig 
sett lik, med koordinering av råstoff og litt 
produksjonsplanlegging. Men det blir masse 
nytt å lære, sier Lena, som tiltrer jobben hos 
gjødselprodusenten i Glomfjord 1. august. 
Lena bor på Halsa, er gift og har tre barn.
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- Ganske ofte i vinter har dette vært det 
første som skjer hver morgen! forteller Jan 
Rune Johansen.

de viktige småjoBBene
Han gjør ikke mest ut av 
seg, men det merkes umid-
delbart hvis han skulle blitt 
borte fra jobb en dag. Les 
mer om MBS-vaktmester 
Jan Rune Johansens travle 
hverdag i industriparken!

- Det er å hive på seg lue, votter og varme 
klær, og frese bort snø slik at folk kommer 
seg inn der de skal!

dagene går fOrt
Vi er ute på oppdrag sammen med mannen 
som nok gjenkjennes de fleste steder han fer-
des i industriparken. Jan Rune er vaktmester 
i Meløy BedriftsService, og akkurat nå må 
han nok en gang til pers for at leiebilene 
skal kunne komme inn og ut på parkeringen 
utenfor Vakta. 15 nye centimeter med snø er 
nemlig kommet i løpet av natta, selv om vi 

er godt av gårde med april.
- Dagene går veldig fort i denne jobben, det 
er mange ulike ting å gjøre, og det er det 
som gjør at jeg synes det er spennende, og 
trives så godt.
MBS jobber bevisst for å få enda flere 
oppdrag for sine vaktmestere. I dag er 
naturlig nok Yara hovedkunde på kjøp av  
slike tjenester. Både til fabrikkvirksomhe-
ten og driften av industriparken. Og selv 
om store kunder ble borte da REC-klyngen 
falt sammen, har altså Jan Rune og hans 
deltidsansatte kollega Edvin Ragnvaldsen 

travle dager.

vår-fOrBeredeLser
- Nå som våren og sommeren er på tur, har 
vi for eksempel ganske mye arbeid med å 
sette i stand sommermøblene, opplyser Jan 
Rune.
Han tar oss med til et stort lagerrom på 
baksiden av hallene som huser BIS og Yaras 
lager. Hagebord og -stoler, utebenker. Alt 
skal vaskes, repareres og senere fraktes til 
Glomstua, parken og Bjarne Eriksens plass, 
samt uteområdet ved Vakta. Møblene er 

tunge, og da er det nødvendig å være to. 
Dermed må slikt arbeid planlegges inn når 
Edvin mønstrer på – han jobber 15 prosent 
stilling, mens Jan Rune er vaktmester på 
heltid.
- Møblene skal males, og så har vi i alt 13 
blomsterkasser spredd rundt i parken, og 
disse skal settes inn med treolje og fraktes ut 
i vår, forklarer de to.

PøLsemaKer Og LaKsesLaKter
Jan Rune er bosatt på Engavågen, og med 
12 mil arbeidsvei hver dag er han kanskje 

én av parkens lengstreisende? Opprinnelig 
fra øya Hugla i Nesna kommune, og har så 
langt sin lengste fartstid fra fiskeslakting. 
Først lakseslakteriet på Lovund, deretter 
Åmøyhamn og etter hvert Halsa, fram til 
Codfarmers-brannen i mai 2009. I industri-
parken arbeidet han først med stillaser og 
ryddearbeid for Bautas, men utleid fra MBS, 
der han nå har vært ansatt i 3 ½ år. Edvin fra 
Ørnes har en helt annen bakgrunn, men også 
han begynte med fisk.
- Ja, etter grunnskolen var jeg først fisker 
hos Brødrene Bakken på Støtt. Så jobbet jeg 

på et kjøkken på Geilo, og så var jeg i 10 år 
pølsemaker i Oslo! opplyser han.
Tilbake i tid har Edvin altså vært fisker, 
og mannskap på både «Mykenfjord» og 
«Støttværing», samt en periode på daværen-
de Fiskagn på Ørnes. De siste fem årene har 
MBS vært hans arbeidsgiver, og på grunn av 
helsa begrenser han seg til en deltidsstilling 
på 15 prosent.

Jan rune Johansen er vaktmester i meløy Bedriftsservice. denne maskinen har fått lite 
hvile på senvinteren i år.

Her er vi i kjelleren på yaras administrasjonsbygg, der Jan rune skal etterfylle lageret for 
kontormateriell.

edvin ragnvaldsen (t.v.) og Jan rune Johansen har mange og varierte oppdrag både i og 
utenfor industripark. – aldri kjedelig, er de enig om.

Lysrevisjon og bytte av lyspærer og –rør står på oppdragslista for mBs-vaktmesterne. 
dermed må edvin og Jan rune ha et respektabelt lager å hente fra.
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dagene går veldig 
fort i denne jobben, 
det er mange ulike 
ting å gjøre
Jan rune JOHansen

Fortsetter...
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Det var 4. mars at ørnesgutten avla fagprøven 
i automatikerfaget.
- En veldig spennende dag! Jeg hadde en god 
følelse, men var ikke helt sikker på at det kom 
til å bli meget godt bestått. Det var den karak-
teren jeg siktet mot, innrømmer han.

Omfattende
Fagprøven gikk over ei hel uke, og første dag 
var satt av til planlegging. De neste fire dagene 
gikk til å gjennomføre oppgavene som ble gitt 
av sensor.
- Siste dagen kom sensoren tilbake og jeg 
måtte hele dagen besvare spørsmål relatert til 
læreplanen. Spesielt elektro-delen var utfor-
drende, forteller John Vegard.
Som etter en dag i spenning ble kjempefor-
nøyd da han fikk beskjed om at fagprøven var 
bestått – meget godt.

gOd OPPføLging
I læretiden hos BIS har John Vegard jobbet 
sammen med en dedikert gruppe hos Yara. 
- Jeg har vært stasjonert i fullgjødselfabrikken, 
men har hatt hele Yara som arbeidsområde. 
Læretiden har gått utrolig fort. Det å jobbe i 
team har vært utbytterikt, og jeg har fått veldig 
god faglig oppfølging her. Fagkoordinatoren 
min, Kristian Haukalid, har vært en kjempe-
god mentor, sier han.
Nå har John Vegard fått midlertidig ansettelse 
frem til 1. september. 

Hva så?
- Jeg har lyst til å ta et fagbrev til. Jeg tok 
elektriker-teorien som privatist i fjor med 
tanke på et eventuelt elektrofagbrev. Vi får se 
om det går i orden, avslutter han.fagmann: etter halvannet års læretid hos Bis kan John vegard Krokstrand nå 

titulere seg automatiker.

Lys er mye JOBB
- Jeg trives veldig godt i denne jobben. 
Helsa mi er sånn at jeg må begrense meg til 
ett-par timer to ganger i uka, og jeg må styre 
unna stress. Da er denne jobben flott, for jeg 
kan planlegge selv hvordan jeg legger det 
opp, forteller Edvin.
En viktig jobb når de to vaktmesterne da er 
sammen på jobb, har med lys å gjøre. Såkalt 
lysrevisjon. For lyspærer og lysrør ryker, og 
med den mengden lyspunkter som er i kon-
torer, korridorer, forsamlingsrom og lagere, 
er for eksempel Yara tjent med at jobben 
gjøres systematisk.
- I utgangspunktet gjør vi en lysrevisjon hver 
14. dag, og da må vi være to. Det er mye 
gåing, og mange lys henger til dels høyt, så 
da krever sikkerheten at vi gjør det sammen, 
opplyser de.
Dermed har de i sin egen base i enden av 
Schalthuset et respektabelt lager av lyspærer 

og lysrør. Lysrevisjonen gjøres i til dels store 
bygg som huser Yaras innkjøpsavdeling og 
lager, og administrasjonen. Velferdsbygget 
med for eksempel kantine og infosal, samt 
hele Schalthuset, er på lysrunden til de to 
karene.

Både ørnes Og gLOmfJOrd
På det meste kjøpte REC-bedriftene vakt-
mestertjenester tilsvarende en halv stilling. 
Oppdrag som for lengst er borte, men dette 
betyr på ingen måte at forretningsområdet er 
borte for MBS, forteller daglig leder Mary-
Ann Selfors.
- Vi ønsker å få enda flere oppdrag på dette 
feltet, og vi jobber nå for å få nye avtaler på 
plass.
- Allerede leverer vi enkelt vedlikehold som 
maling, gressklipping, bytting av lyspærer 
og annet, både til de seks «SiC-leilighetene» 
på Stakmyra her i Glomfjord, og til sameiet 

bak de identiske leilighetene i Mosvolddalen 
på Ørnes, opplyser hun.
MBS-vaktmesterne påviser også behov for 
fagarbeid, og trekker da inn for eksempel 
rørlegger, elektriker eller snekker.

stOrt arBeidsOmråde
Jan Rune og Edvin har med andre ord mange 
og svært varierte oppgaver, og i et til dels 
stort område både innendørs og utendørs.
- Nå er det ikke lenge til vi skal spyle ute-
områdene utenfor Vakta, Schalthuset og ved 
Glomstua, forteller karene.
Som har årets roligste periode midtsommers, 
men før den tid altså masse på tapeten. Det 
hører nemlig med på oppdragslista å skrubbe 
fontena i parken, plukke søppel inne i indus-
triparken, levering av kaffe til Yara-ansatte 
i administrasjonsbygget, PKL og Fullgjød-
selfabrikken, etterfylling av lager både for 
kontormateriell, kaffe og småkaker.

turen går til et møterom som invis disponerer, altså over innkjøps-
avdelingen til yara. Her skal det byttes lysrør, og da krever sikkerhe-
ten at man er to.

vi nærmer oss tiden når utemøblene skal tas i bruk, og da må det males og pusses opp. Både vakta, parken og 
glomstua skal utstyres.

- Jeg skulle bare være her i ett-par måne-
der, men årene har gått fort. Og det er fordi 
jeg trives så godt – dette blir aldri kjedelig 
arbeid, smiler Jan Rune Johansen. Midt i den intense innspurten for den store kaire-

noveringen til Yara, lar gjødselgiganten startskud-
det gå for et helt nytt vedlikeholdsprosjekt med 
kostnader i størrelsesordenen 80 millioner kroner. 
I disse dager kjøres nemlig Syre A-fabrikken ned 
og blir stående i hele 5-6 uker.
- Dette blir stort. Våre folk, Bilfinger-innleide og 
mannskaper fra leverandøren MAN Turbo skal 
jobbe treskift i hele perioden, opplyser vedlike-
holdsleder Håkon Taraldsen i syreområdet.
Vi snakker selvsagt om sommerens store jobb 
knyttet til revisjonsstans, nemlig bytte av de to 
kompressorene i Syre A.

HJertet i faBriKKen
For nå er det slutt. Kompressorene fra 1953 og 
-62 skal «endelig» skrotes, etter en tjenestetid 
langt ut over det ordinære. De er blant de aller 
eldste i sitt slag i internasjonale Yara, og forrige 
revisjon avslørte stor slitasje. Allerede i 1992 var 
de på solid overtid, men ble oppgradert for 23 

Yara satser, igjen
det første 80-millionerprosjek-
tet er ikke engang ferdig. nå 
begynner Yara på sitt andre…

trond fjærem (t.v.) og Håkon taraldsen er klar for det største og mest kompliserte vedlikeholdsprosjektet de selv 
har vært med på i syrefabrikkene. Her foran kompressoren fra 1953, den aller eldste av de to som skal byttes.

millioner kroner for å kunne «leve» i nye 20 år. Og har 
levert varene. Senest i fjor ble det satt ny syreproduk-
sjonsrekord, alderen til tross.
- De nye er bygget over samme lest, men etter mer mo-
derne prinsipper. I tillegg til miljøgevinsten ved at vi vil 
bruke mindre elektrisitet, er dette viktig for å sikre stabil, 
framtidig drift. Dette er nemlig hjertet i fabrikken, og en 
stans ville raskt bety at det ikke er regningssvarende å 
produsere gjødsel i Glomfjord, sier Trond Fjærem, som 
er driftsleder i syreområdet.

nitidig arBeid
Ingen av dem har opplevd større og mer komplisert 
vedlikeholdsprosjekt i sine flere tiår i bedriften. Enkelt-
komponenter på opptil 8,5 tonn skal flyttes, og tilpasning 
av de nye kompressorene er svært nitidig arbeid både på 
gear, motor og turbin. Eksperter fra leverandøren, samt 
fra Bilfinger i Porsgrunn, jobber tett med den lokale 
staben. Hele den første uka går imidlertid til møysomme-
lig riving, mens Syre B fortsatt går. Her blir det nemlig 
ordinær revisjonsstans, den som innledes lørdag 1. juni 
og avsluttes torsdagen etter, altså i Syre B og ferdigvare-
området. Syre A med nye kompressorer håper man kan 
kjøres i gang samtidig som den ordinære revisjonsstan-
sen avsluttes. Den ordinære revisjonsstansen inneholder 
om lag 50 ulike, mekaniske jobber, opplyser Håkon.

Før 1. mars var de ansatt i Kvikk Renhold Meløy. Da ble 
bedriften overtatt av MBS, og dermed ble Ruchira Bertheussen 
og Arphatsara Jaitong, begge fra Thailand, men bosatt i Glom-
fjord, MBS-ansatte.
- Vi jobber sammen i Glomfjord Industripark, og trives veldig 
godt. Det er godt å ha en fast jobb og gå til, sier Ruchira. 
Hun har bodd i Glomfjord i ni år, mens kollegaen har bodd seks 
år i kommunen.
- Fra før har jeg jobbet for ISS i tre år, og deretter for Kvikk 
Renhold i to år, forteller Ruchira.
Mens Arphatsara har tre års fartstid fra Kvikk Renhold bak seg. 
- Vi snakker mest thai når vi jobber sammen. Det er enklest 
slik, avslutter de.

nYe fjes i mBs
To blide damer har meldt overgang 
fra Kvikk Renhold til Meløy Bedrifts-
Service.

da har automatikerlærling John Vegard Krokstrand (20) fra 
Ørnes fått endret fagstatus. Han er nemlig blitt fagmann – 
automatiker.

fersk fagarBeider
Pssst!

Magnesiumfabrikk kan bli realisert i Glomfjord Industripark 
i løpet av de neste to årene. Det melder Meløy Næringsut-
vikling på sin Facebook-side. Dolomitten fra Granåsen ved 
Mosjøen ser nemlig ut til å være det rette råstoffet, og næ-
ringsutviklerne når det gjelder finansiering og teknologiske 
løsninger. - I løpet av de siste ukene har vi også fått tilgang 
på 2-3 nye industriprosjekter som så langt ser lovende ut og 
hvor Glomfjord Industripark ser til å være rette stedet for å 
lokalisere disse prosjektene. Lokaliteter til våre nye prosjek-
ter kan bli vår største utfordring. Vi trenger rundt 15.000 
kvadratmeter ledige lokaler de neste 1-3 årene, heter det på 
FB-siden.

magnesium-flYt
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Nå har de fått belønning for 
arbeidet siden i høst, Kåre 
Pedersen og Torgeir Birkelund. 
Vi møtte dem i avisa Framtia 
i oktober, da de hadde satt seg 
på skolebenken. I likhet med 
mange andre industriveteraner 
manglet de formell dokumenta-
sjon på sin operatørkompetanse 
da REC Wafer gikk overende, 
og uten fagbrev havner man 

endelig fagfolk
Kåre og Torgeir 
klarte brasene. Stil-
ler sterkere i jobb-
søkingen.

Kåre Pedersen (t.v.) og torgeir Birkelund

nådeløst langt bakover i ledig-
hetskøen i Meløy. I april gikk 
de imidlertid opp til fagprøve, 
både våre venner og 16 andre fra 
vinterens kurs i produksjonstek-
nikk. De 18 som bestod prøven 
og dermed får fagbrev er: Torgeir 
Birkelund, Kåre Pedersen, Jonas 
A. Hestdahl, Elin Ovesen, Lars-
Erik Nilsen, Thomas Grude, 
Hans Marius Elvegård, Peter 
Skog, Eirik Svenning, Magne 
Olsen, Hilde Neverdal, Venche 
Skoglund, Åse Sørgård, Tom 
Pedersen, Raymond Jensen, 
Stein Stenersen, Aloysius Soete  
og Øyvind Neverdal.

Vi ønsker å få enda 
flere oppdrag på 
dette feltet, og vi 
jobber nå for å få nye 
avtaler på plass. 

mary-ann seLfOrs
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Vår erfaring er at hukommelsen sjelden er 
helt til å stole på når det gjelder været. Man-
ge vil nok hevde hardt at dette årets mars og 
april i Glomfjord har vært noe helt spesielt. 
Vi skal verken bekrefte eller avkrefte dette. 
Men, vinterbildene i denne artikkelen illus-
trerer i hvert fall at vi ikke akkurat har hatt 
noen stabil vinter siden januar. 

fLOm underveis
Vårt største bilde er tatt fra Nordhaugen 20. 

sPesiell senvinter
Fra barmark i januar til flom 
i februar og snøkaos i mars. 
Senvinteren har gitt ulike 
utfordringer i glomfjord…

vekslende værforhold har gitt ulike utfordringer i glomfjord i vinter. På det største bildet er det januar og snøfritt, altså bare velstand. så kom flommen 26. februar, da naboene audun 
vala og Lill Wenche Larsen i skoleveien fikk en våt start på dagen, i likhet med beredskapens Bjørn abel. Og i den siste vintermåneden var det snøen som begravde glomfjord. 

januar klokka 14.30. Og slik var vel kanskje 
januar i grove trekk: snøfri. Så ble det helt 
andre boller en måned senere! Tirsdag 
morgen den 26. februar våknet Glomfjord 
til flom, og beredskapens Bjørn Abel fikk 
det som vi ser travelt med å hjelpe fortvilte 
huseiere som fikk sine kjellere fylt med 
vann. Så, en måned etter dette igjen, måtte 
snøfresere løftes opp både på forretninger i 
sentrum og på fabrikktakene i industripar-
ken, her hos tidligere BioTek. Snømengdene 
var til dels store, og flere bedriftsledere tok 
ikke sjansen på å la den ligge på flate tak, 
ettersom det var ventet regn.

iKKe uniKt
- Joda, det ble hektisk med snømengdene 

i mars og april, bekrefter formann Håvard 
Jentoftsen hos Terje Halsan AS.
Som på det meste har hatt 6-7 mann i arbeid 
på travle morgener i Glomfjord, og dem ble 
det mange av. To-tre sjåfører i ren brøyting, 
én til å kjøre bort snø og to-tre i lastebiler 
for å frakte snøen ned til Glomen og tømme 
i fjorden.
- Men dette er ikke unikt – det er jo slike 
snømengder vi har vært vant til hvis vi ser 
noen år tilbake. Jeg husker en vinter, kan det 
ha vært i 1997? Da måtte vi leie inn folk til å 
ta snø av vårt eget verkstedtak. Dybden var 
to meter og to centimeter…

Jevner seg ut?
Industriparksjef Leif Kristiansen innrøm-

mer at store snømengder gav til dels store 
utfordringer.
- Framkommelighet har vært et problem, 
og det har vært viktig å velge hva som må 
prioriteres. I perioder er jo enkelte områder 
dårligere brøytet enn man liker. Da er sikker-
heten aller viktigst, altså å sikre framkomst 
for brannbiler, forklarer han.
Når det gjelder kostnader, har han ennå 
ikke oversikt. De siste regningene fra Terje 
Halsan AS skal først inn.
- Snømengdene vil nok gi oss en sprekk i 
forhold til budsjett. Men totalt sett har det 
vel ikke vært mer snø i vinter enn normalen 
– det var lite snø tidligere, så kanskje jevner 
det seg ut, sier Leif.

Pssst!
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så er alt ved det gamle igjen i administra-
sjonsbygget til yara, etter vannlekkasjen 
i slutten av oktober som skadet i alt 14 konto-
rer, konferanserom og korridorer. Bilfinger 
og el-team har avsluttet sitt oppdrag, og 
ved midten av forrige måned hadde alle i 
yara-staben flyttet inn igjen på sine konto-
rer etter vinterens provisoriske løsninger. 
renoveringen har kostet om lag 1,5 millioner 
kroner, opplyser Leif Kristiansen. grunnen til 
lekkasjen og de påfølgende skadene var at et 
avløp i toalettrommet i andre etasje gikk tett, 
og dette rommet hadde ikke sluk i gulvet. 
våre bilder viser pauserommet, 5-minutten, 
før og etter renovering.

- Jeg har gruet meg som en hund, hvordan 
skal dette gå? smiler Øyvind Neverdal, tyde-
lig nervøs.
- Du skjønner, det har vært lamming heime i 
fjøset, så jeg har ikke fått forberedt meg slik 
jeg tenkte, sier han og rister litt på hodet.
Det er stille rundt oss i den digre Mono-
hallen etter REC. Bare noen spente stem-
mer høres borte fra kaffebordet, der hvor 
nervøsitet utveksles. For selv om de egentlig 
er trygge på hva de kan, er de litt usikre 
likevel. Det er en mandagen akkurat midt i 
april, og 18 godt voksne kandidater skal opp 
til fagprøve i produksjonsteknikk.

tO nervøse menn
- Følelsen er litt ukomfortabel, for jeg skal 
testes på sagene, og det er ikke dét jeg kan 
best fra tiden jeg jobbet her. Og så har jeg 
ikke fått forberedt meg godt nok, forklarer 
Øyvind sin egen nervøsitet.
Vi har altså trukket ham til side, rett før 
fagprøven som han og de andre har hatt som 
mål siden studiestart i september i fjor. Her 
står han sammen med sin tidligere arbeids-
kamerat Raymond Jensen. Begge fikk fyken 
da REC stengte for godt i fjor vår, og har 
enda mer felles: de er nettopp blitt pappa, og 
nesten samtidig.
- Jeg har gjort de siste forberedelsene 
sammen med en annen på kurset. Jeg skal jo 
kunne dette, men det er uvant å skulle prate 
for sensorene, så jeg er også nervøs, innrøm-
mer Raymond.

dOBBeLt uføre
Så er vi tilbake i nåtid, ett-par uker senere. 
Og nå vet vi at det endte med best tenkelig 
resultat for både Øyvind, Raymond og de 
16 andre. Nemlig Bestått, fagbrev sikret og 
derfor stor lettelse. Da vi første gang møtte 
disse industriparkveteranene i fjor høst, var 
de nemlig havnet i et slags dobbelt uføre. 
Ikke nok med at de stod uten jobb etter at 
REC-kollapsen utraderte både Mono, Multi, 
Si Pro og SiC Processing. Nei, etter mange 
år som operatører manglet de i tillegg fag-
brev som dokumentasjon på sin egen kunn-
skap. Dermed stilte de langt bak i køen av 
arbeidsledige etter den dramatiske vinteren 
2011-12. Med fagbrev i produksjonsteknikk 
har de nå bedret sine sjanser i arbeidsmar-
kedet betydelig. Nå venter de spent på nye 
industrietableringer i Glomfjord.

trOr På nOe nytt
- Jeg har sterk tro på at det kommer noe nytt, 
men det tar jo tid. Jeg har barn og barnebarn 
og hus, så jeg ser ikke for meg at jeg reiser 
fra kommunen, sier Venche Skoglund, som 
bor i Breivikbakken ved Halsa.
Øyvind Neverdal utelukker også den mulig-
heten.
- Jeg håper at det skjer noe, innenfor disse 
veggene, men jeg tviler vel litt på at jeg selv 
får bruk for det nye fagbrevet. Nå skal jeg 
bygge opp igjen gården min – den lå brakk 
i de årene jeg jobbet her. Og så har jeg noen 
andre idéer, så jeg reiser uansett ikke fra 

sammen om milePæler
Øyvind neverdal og Ray-
mond Jensen mistet ReC-
jobben samtidig, satte seg 
på skolebenken samtidig 
og fikk nylig barn omtrent 
samtidig. Helt naturlig, da, 
at de også sammen gikk 
opp til fagprøve i produk-
sjonsteknikk. Og bestod, 
selvsagt, sammen med 16 
andre industriveteraner.

Meløy.
Raymond Jensen var med på etableringen 
av ScanWafer fra 1997, og venter også i det 
lengste med å tenke flytting. I dag vikarierer 
han som vaktmester ved den videregående 
skolen i Glomfjord.

fOrLater iKKe
De vi møtte den viktige formiddagen i april 
har ikke sittet på skolebenken siden sep-
tember for så å skulle flytte. Magne Olsen, 
Elin Ovesen, Peter Skog, Øyvind Neverdal, 
Raymond Jensen og Venche Skoglund – alle 
vil fortsatt vente en stund før de gir opp 
muligheten for ny industrijobb i Meløy.
- Dette var en flott arbeidsplass med et 
vanvittig godt miljø, så jeg både håper og 
tror at det kommer noe nytt – markedet 
er på tur opp. Med hus i Mevika og alt av 
familie her på strøket er det ikke bare å selge 
og dra, men jeg kan vel alltids pendle, sier 
Elin Ovesen, tidligere produksjonsleder hos 
Mono.
Mens Peter Skog, som også er lettet over 
ferskt fagbrev, har gitt seg selv en frist.
- Jeg var her i fabrikken i nesten 11 år, og 
jeg håper i det lengste på noe nytt fordi jeg 
liker folkene og stedet her. Men jeg er alene 
og kan ikke bare gå her og vente. Har det 
ikke dukket opp noe her i Glomfjord når 
høsten kommer, da har jeg bestemt meg for 
å gi full gass for å finne jobb et annet sted 
og dra.

- er dere klare, karer? spør sensorene ragnhild Heen andersen og tore andersen (t.h.). Og raymond Jensen og øyvind neverdal er ner-
vøse, men klare. Både de og 16 andre industriveteraner bestod nylig fagprøve i produksjonsteknikk.

- Jeg håper i det lengste på noe nytt i glomfjord, men har jeg ikke fått jobb til høsten er 
det full gass for å finne jobb et annet sted, innrømmer Peter skog. elin Ovesen tror sterkt 
på ny virksomhet i mono-lokalene.

de er veteraner, men det er nervøst rundt kaffebordet før fagprøve i produksjonsteknikk. 
fra venstre øyvind neverdal, magne Olsen, raymond Jensen, Hilde neverdal og venche 
skoglund.

Jeg håper i det lengste 
på noe nytt fordi jeg liker 
folkene og stedet her. 
Peter sKOg
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Bildet lYver litt
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nybyggingen på øvre område i glomfjord industripark har vært voldsom siden 
2005. To waferfabrikker, en slurryfabrikk, en resirkfabrikk og et renseanlegg.  
Men, dessverre er det slik i dag at dette bildet fra høyden «lyver» litt. under de 
fleste takene er det nemlig stillstand. Ja, faktisk er det ikke virksomhet i høyre 
del av bildet, med unntak for Terje Halsan AS og et pilotprosjekt i den tidligere 
ReC Wafer Mono-hallen. Heldigvis melder Meløy næringsutvikling nå om flere 
spennende industriprosjekter som er aktuelle for glomfjord, blant annet mag-
nesiumfabrikk. Og vi glemmer selvsagt ikke at det jobbes godt og framtidsrettet 
hos bedrifter som Yara, Bilfinger, Marine Harvest, Meløy BedriftsService, invis og 
Terje Halsan AS.



 

Pssst!

Joakim Danielsen (21) og Maiken Hansen (20) 
har begge bestått fagprøven i elektrofaget, etter 
endt læretid hos Meløy Elektro.
- Det har vært både spennende og fint å jobbe 
på Meløy Elektro, sier Joakim.
- Jeg har hatt ei lærerik tid med varierte arbeids-
oppgaver, sier Maiken om tiden hos Meløy 
Elektro.
Fagprøven ble avlagt ved Bodø videregående 
skole 15. mars. Nå er det jobbsøking det går i 
for begge to. Mens Joakim skal flytte til Bodø, 

ønsker Maiken å bli boende i Meløy.
- Jeg har lyst til å gå inn på el-energifaget, og 
søker nå læreplass der. Det er ikke så fristende 
med mer skole akkurat nå, innrømmer hun.
Mens Joakim skal flytte til Bodø og prøve seg i 
jobbmarkedet der. Og kanskje på sikt gå videre 
på skole. 
- Jeg har ikke helt bestemt meg. Men siden sam-
boeren min skal studere til høsten, flytter jeg 
uansett til Bodø sammen med henne, sier han.

to nYe elektrikere

maiken HansenJoakim danielsen

Han og to andre meløyfjæringer har sitt daglige virke i 
nabokommunen Gildeskål. Alle har til felles at de bor på 
Reipå, og jobber ved Sundsfjord Smolt AS.

fancy utstyr
Martin Høgsand har snart vært automatikerlærling i 
halvannet år, og har kun kort tid igjen før han skal opp til 
fagprøve. 
- Jeg har hatt ei veldig interessant læretid og blitt godt 
kjent. Alle kjenner alle, og jeg jobber i et lite team hvor 
jeg har fått vært med på oppbygging og igangkjøring av 
et helt nytt anlegg. Her er det mye nytt og fancy utstyr, 
sier Reipå-gutten.
Som har under en måned igjen av læretiden. Hva det blir 

Pendler til sundsfjord
- Jeg trives kjempegodt, sier auto-
matikerlærling Martin Høgsand (20).

Pendler: automasjonslærling martin Høgsand skal snart 
opp til fagprøve ved sundsfjord smolt as.

etter det, vet han ikke.
- Drømmen hadde vært offshore-jobb, sier Martin Høg-
sand.

sKiftJOBBing
Ernst Åge Amundsen (57) og Sonja Svendsen (39) var 
tidligere REC-ansatte og pendlere til Glomfjord. Nå job-
ber begge med fisk og røkting, i Sundsfjord.
- Det er artig å jobbe med levende vesen. Jeg er vant til å 
behandle dyr, sier Sonja, som har vært ansatt ved bedrif-
ten i ett år allerede.
Arbeidsoppgavene går i daglig røkting, fra rogn og til 
smolt - når de er klare til å settes i havet. Hun jobber skift 
og har fri annenhver uke. Når hun jobber, bor hun på 
anlegget i Sundsfjord.
- Der har jeg seng, mat og arbeid. Veldig greit, sier Sonja, 
som ikke har mye lengre arbeidsveg nå enn da hun dag-
pendlet til Glomfjord Industripark.
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Til glede for både industriparkmiljøet og 
lokalsamfunnet bevilget Yara i fjor høst de sju 
millioner kronene som skulle til for å sanere to 
av stedets aller mest slitne bygninger. Siden den 
gang har Industrifolk med bilder og tekst doku-
mentert rivingen av Viadukten. 1920-levningen 
i Johs Høegsvei var i januar jevnet med jorden 
og fjernet i sine minste bestanddeler. Nå er Yara 
svært godt i gang med del to av prosjektet, den 
mest kostnadskrevende.

stOr sandBLåsing
- Ja, vi begynte med Omformeren i mars, da 
innvendige elektriske komponenter som kabler, 
lysarmaturer og lysbrytere ble tatt ned, opplyser 
Jon Roger Pedersen, som er vedlikeholdsleder 

...og nå går den andre
Én nede, én igjen. Sand-
blåsing nå, riving i mai.

bygg.
Han fortsetter med hvorfor det er dette 
andre bygget som drar av gårde med 
¾ av rivekostnadene, altså betydelig 
mer enn Viadukten.
- Nå pågår det sandblåsing av hele 
bygget innvendig. Malingen innehol-
der nemlig tungmetaller som sink og 
bly, som er spesialavfall og dermed 
krever spesiell deponering. Dette er en 
av hovedaktivitetene i hele rivin-
gen, og et omfattende arbeid som vi 
begynte med rett over påske, forklarer 
han.
Så til tross for at Viadukten var 
komplisert nok å rive på grunn av 
nærhet til både veg, trafikk og ikke 
minst en rørgate som var kritisk viktig 
å ikke skade, var dette den minst 
kostnadskrevende delen av Yaras to 
viktige rivejobber i 2012-13.

HaLsan deLtar
Viadukten var i tidligere tider sentral i 
frakten av folk og gods mellom Øvre og 
Nedre område, og sist gang i bruk i 1971. 
Mens i Omformeren, der stod det fem 
store omformere og fire frekvensomfor-
mere som konverterte 25-perioders strøm 
fra kraftverket på Fykan til likestrøm. Så 
er det altså avfallshåndteringen som gjør 
at nettopp Omformeren legger beslag på 
over fire millioner kroner av det Yara nå 
bruker på å sanere de to byggene. Det 
er PeWe Entreprenør med hovedbase i 
Porsgrunn som har totalentreprisen, godt 
assistert av vår lokale aktør Terje Halsan 
AS. Malingen er altså spesialavfall. Så 
skal betongen knuses og armeringen 
skilles ut, og mens stålet går til godkjent 
mottak, blir betongen delvis rivingsmasse 
i tomta, delvis fraktet til Syre C-tomta 
noen hundre meter unna.

BLir ParKering
- Selve rivingen begynner vi på i slutten av 
mai, opplyser Jon Roger.
- Den jobben er beregnet til om lag tre uker, 
før vi begynner med grunnarbeidene i den 
gjenværende tomta. Den skal igjen være ferdig 
midt i august.
Da blir altså alle spor borte etter det 82 meter 
lange, 20 meter brede og 12 meter høye byg-
get. 1.640 kvadratmeter tomt blir det neste.
- Det skal opparbeides overvannssystem, 
gruses, komprimeres og asfalteres. I første 
omgang blir dette nye området brukt til parke-
ringsplasser, sier han.
Dagens Omformeren deler som kjent vegg 
med verkstedene til BIS Production Partner og 
lagerhallene til Yara. Her skal det fra midten 
av august lages en sikringskonstruksjon, før 
den «nye» veggen kles med plater.

viadukten var historie i januar i år. Om en liten måned faller også Omformeren, og yara sørger dermed for at industriparken er kvitt sine to mest skjemmende bygninger. Her ser 
vi et innendørsbilde tatt i en pause i sandblåsingen. 

Nyhetsmagasinet Industrifolk 
produseres på oppdrag fra Yara 
og de andre bedriftene i Glom-
fjord Industrifolk. 

Magasinet kom første gang ut i fe-
bruar 2004 og gis ut seks  ganger 
hvert år, spekket med både siste 
nytt i bedriftene og presentasjon 
av utviklingsarbeid hos dem som 
deltar i samarbeidet. 

Bladet distribueres til samtlige 
ansatte i Glomfjord Industripark 
og en rekke abonnenter – både 
bedrifter og privatpersoner i
Meløy. 

Ønsker du profilering av din 
bedrift gjennom Industrifolk?

Ta kontakt for mer informasjon!

Tlf. 75750600

noe for din 
Bedrift?
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Her begynte 
han som 
hjelpegutt på 
1960-tallet, 
og her er han 
i dag leder for 
verkstedvirk-
somheten til 
Bis Production 
Partner. Bjørnar 
Brevik (65) 
har over 40 
års tjeneste i 
industriparken, 
men gleder seg 
fortsatt til å gå 
på jobb.

Født i oktober 1948 er Bjørnar Breivik blant 
de aller eldste innenfor portene i Glomfjord 
Industripark. Det hindrer ham ikke i å stå i 
hektisk jobb som leder for verkstedvirksom-
heten til BIS Production Partner – en bedrift 
med store ambisjoner om videre vekst. Det 
var i 1971 at Bjørnar kom inn porten for å 
bli, og de siste 30 har han stått i ulike og til 
dels krevende lederjobber.
- Du skal huske at jeg er født rett etter 
krigen, og min kurve har steget hele vegen 
siden jeg ble ansatt i Hydro – både på leve-
kår, trivsel og karriere. Dette har hele tiden 
vært en meget god arbeidsplass, det er derfor 
jeg er her! Jeg vil påstå at jeg er svært lojal, 
fastslår Bjørnar i dag.
- Og jobben? Det skjer nye ting absolutt hele 
tiden, og jeg kan aldri si hva som møter meg 
når jeg møter til en ny arbeidsdag – det er 
spennende, og jeg trives.

stOr KaPasitet
Ikke den mest høyrøstede, og vil ha en god 
tone med de ansatte. Viser respekt for de 
ansattes oppgaver, krever respekt for sine, 
og er tydelig. En som gjør det han sier han 
skal gjøre. Litt formell, men viser omsorg og 
bryr seg, er en som kan snakkes med. Dette 
er Bjørnars egen beskrivelse når han perses 
til å fortelle om seg selv som leder.
- Jeg har faktisk jobbet under i alt fire ledere, 
og det er spennende nok i seg selv. Med Tor 
Arne Fagerli har vi fått inn nye satsingsom-
råder, en optimisme og en tro på det vi kan 
som jeg liker veldig godt.
- I den situasjonen vi har vært etter REC, der 
folk er litt usikre og frustrert, nytter det ikke 
å synes synd på seg selv. Vi må få alle ideer 
på bordet, dra ut det beste og så gjøre det!
Etter mer enn 40 år i bedriften har han fort-
satt stor arbeidskapasitet, og er ikke den som 
nødvendigvis gir seg fordi klokka er der. 

sPesieLL arBeidsmOraL
- Vi som kom inn i denne virksomheten på 
1960- og -70-tallet er preget av tiden som 
var den gangen. «Han Hydro» skapte sam-

43 verksted-år
Bjørnar Breivik:

- Arbeidsmessig har jeg 
sluttet å se antall år frem-
over – det er jeg for gam-
mel til! sier Bjørnar Breivik 
(64). etter 43 års tjeneste 
vet verkstedlederen hos BiS 
sjelden hva som venter når 
han kommer på jobb. Spen-
nende dager gjør at han 
ikke tenker pensjon med 
det første.

funnet, både innenfor og utenfor portene, 
og vi hadde trygge og gode arbeidsplasser. 
Dette skapte en helt spesiell lojalitet, og 
siden vi fikk betalt for den tiden vi var på 
jobb, ikke å ligge hjemme, arvet vi en sterk 
arbeidsmoral. Dette er nok litt annerledes 
hos de som kommer inn i bedriften i dag, 
mener Bjørnar.
Han er blant de siste yrkesaktive i sin «ge-
nerasjon», og samtlige som i dag kommer til 
bedriften, er 1, 2, 3 og 4 tiår yngre enn ham 
selv.
- Da vi gikk ut av Hydro, og skulle venne 
oss til at vi mer måtte leve av det vi kunne 
selge, også ut av industriparken, så ble det 
en mental omstilling. Selv har jeg vært nødt 
til å klare den overgangen på grunn av de 
funksjonene jeg har hatt i bedriften, men en 
del veteraner har nok slitt med å bli kvitt 
«Hydro-måten». I dag skal vi lage den varen 
som kunden bestiller, og til den prisen kun-
den vil betale. Vi skal ikke lage varen bedre 
enn kunden ber om, for da får vi for høye 
kostnader, forklarer han.

må BLi smartere
Av forandringer og omstilling i bedriften 

har han altså opplevde det meste i nyere tid. 
Bjørnar har nemlig spilt fast på Hydro- og 
deretter BIS-laget helt siden 1970. Både som 
hjelpegutt, formann, verkstedleder og under-
veis også verneombud og HMS-sjef.
- I dag må vi være på tå hev for nye måter 
å gjøre ting på – vi henger kanskje litt etter 
der. Det gjelder for eksempel at vi må jobbe 
enda smartere, og bli enda flinkere til å selge 
på en måte som gjør at kundene vil kjøpe. 
Og når vi bestemmer oss for et satsingsom-

råde må vi satse fullt og helt på det, og sørge 
for at folkene våre får utdanning og kom-
petanse og føler at de er avgjørende for at 
bedriften skal overleve, mener Bjørnar.
- Og det er viktig at vi henter folk utenfra, 
for eksempel til lederoppgaver. Vi trenger 
nytt blod for å utvikle oss videre. 

fakta

 

BJørnar BreiviK (64)
født i 1948, flyttet til glomfjord året etter, men har siden 1981 bodd på ørnes. 
verkstedleder for Bis Production Partner, og har til nå jobbet 43 år i henholdsvis 
Hydro, Hg service og nå Bis. Bjørnar innledet industripark-karrieren med ukent-
lig salg av glomfjordposten, og deretter sommerjobber som postbud, i PKL og 
som hjelpegutt i plateverkstedet. etter militærtjeneste som grensevakt i Kirke-
nes reiste han i utenriksfart som motormann på stykkgodsbåt i nord-amerika, 
deretter oljetankbåt med utgangspunkt i Persiabukta. tilbake i glomfjord tok 
han fagbrev som platearbeider og sveiser og ble senere arbeidsleder for rør- og 
plateverkstedene, før han etter terje neverdals avgang ble verkstedleder. i to år 
var han så sentral i innføringen av saP-systemene i Hydro i europa, og senere 
Hms- og kvalitetsleder i glomfjord, nå i Bis Production Partner. denne erfarin-
gen førte ham i 2007 til stillingen som Hms-sjef for den storstilte utbyggingen 
av rec Wafer mono, og i 2010-11 til samme posisjon i marine Harvests utbyg-
ging. siden 2010 er Bjørnar Breivik enhetsleder for verkstedene i Bis.

Fortsetter...

- Hvorfor jeg liker å være leder? å ha med folk å gjøre, skjønne hvordan de tenker og få dem til å dra i samme retning, sier Bjørnar Breivik. 
Her i faglig diskusjon med tony Hansen, som tilhører en ny generasjon unge og dyktige fagarbeidere i Bis.
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”du skal huske at jeg er født rett etter krigen, 
og min kurve har steget hele vegen siden jeg 
ble ansatt i Hydro – både på levekår, trivsel og 
karriere. 
BJørnar BreiviK
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LiKer å Lede

- Du har sett mange ledere i din tid, og har 
vært leder lenge. Hvorfor liker du det?
- Kanskje er det utfordringen i det å ha med 
folk å gjøre – det å få alle til å dra i samme 
retning? Du vet, det er mange måter å lede 
på, men å ha fagkunnskap er helt avgjø-
rende. Selv synes jeg det er interessant å 
finne ut hva folk tenker, hvem som vil hva, 
og legge fram et budskap som folk forstår, 
og så få dem med. Her i BIS er det heldigvis 
også mange som er villig til å si i fra dersom 
de er uenig, og da er det viktig å ikke avfeie 
argumentene.
- Joda, det er en ganske annerledes ledelses-
filosofi som gjelder nå, sammenliknet med 
da jeg begynte. Det er atskillig mer demo-
krati i dag! smiler han.
Med en halv mannsalder i tjenestetid er det 
mange ting å huske tilbake til. Bjørnar har 
gode minner fra SAP-tiden, da han reiste 
Europa rundt og holdt kurs, og lærte andre 
bedriftskulturer å kjenne. Minst hyggelige 
minne?
- Det er helt klart da gasometeret, en del av 
ammoniakkfabrikken, eksploderte i 1987. 
Det var dramatisk, og jeg husker da jeg så 
fra vinduet mitt her at lokket kom over taket 
på den gamle kompressorhallen. Og jeg 
reagerte litt merkelig, jeg pakket forsiktig 
sakene mine, forlot kontoret og dro rett 
hjem!

riK fritid
Bjørnar Breivik har et rikt liv også på 
privaten. Sammen med kona Randi har han 
sønnen Børge, som har gitt dem to barne-
barn som er jevnlig på besøk eller besøkes 
i Bergen. Bjørnar og Randi er også glad i å 
reise, og heller enn å oppsøke de mer typiske 
«norske» reisemålene, er de typisk frankofile 
- de har i mange år lagt både små og store 

ferier til Frankrike. Og, i sin interesse for 
havet har Bjørnar heller ikke fulgt strøm-
men. For ham er det ikke motorbåt, men 
seilbåt som gjelder. Og den er 38 fot lang og 
hyppig brukt.
- Og så er det meg og mine to kamerater, da. 
Vi fant for mange år siden ut at det å gå på 
fjellet, overnatte i telt, gjerne på vinteren - 
det var en skikkelig mannfolkting. Så det har 
blitt både Saltfjellet, Sverige og Beiarn. Selv 
har jeg alltid hatt god helse, men de to andre 
har vært litt plaget de siste årene. Men nå er 
vi i ferd med å forberede nye turer! Smiler 
Bjørnar Breivik.

Bjørnar Breiviks erfaring og interesse for helse, miljø og sikkerhet gjorde at han først ble valgt til Hms-sjef for utbyggingen av rec Wafer mono fra 2007, deretter hos marine Harvest fra 
2010, der dette bildet er tatt.

- Jeg liker å være leder, og du vet, det er mange måter å lede på. men å ha fagkunnskap er uansett helt avgjørende, mener Bjørnar. 
Her i fagprat med Knut ivar amundsen, leder for teknisk senter hos Bis.

Pssst!

 

Den treningsvillige lærlingen møter oss i 
Fullgjødselfabrikken i det helrøde arbeidsan-
trekket, men først skal vi snakke om skidrakt 
og en imponerende debut i et ni mil langt, 
klassisk skirenn som i år mønstret 15.400 
personer. 
- Jeg er ikke misfornøyd med at jeg kom inn 
som nummer ca. 1.000, og at tiden ble som 
den ble. Men med mer spesifikk trening på 
denne typen renn skal jeg kommer høyere 
opp neste år! Og det er absolutt mulig å gå 
på under 5 timer! slår han fast.
Knut Aksel, opprinnelig fra Inndyr, er lær-
ling i kjemiprosessfaget hos Yara Glomfjord 
siden 1. september i fjor. Men, en viktig del 
av 22-åringens liv er også trening av det mer 
systematiske slaget. Det er ikke mange år 
siden hans sjeldne talent for ski førte ham til 
videregående skole på Meråker, der elevene 
på skilinja har norgestoppen og landslaget 
i sikte. En skade på et ugunstig tidspunkt 

ikke Bare industriarBeider, nei…

Yara-staben i glomfjord har 
mange sprekinger, men 
ingen slår nok denne karen. 
Knut Aksel Hansten gjen-
nomførte nylig Vasalop-
pet på ski på 5 timer og 14 
minutter!

yara-lærling Knut aksel Hansten er flink til mer enn jobben sin i fullgjødselfabrikken. 22-åringen som for få år siden var et stort skitalent gjennomførte i mars vasaloppet på 5 timer og 
14 minutter. du kan jo selv forsøke å gå ni mil på den tiden…På dette skibildet er han knipset under et norgescup-renn på meråker. foto: erlend Hansten

ødela, og Knut Aksel la bort elitedrømmen. 
Men la ikke bort skiene!

et HeLt annet LøP
- Jeg har fortsatt å trene jevnt med langrenn, 
pluss at jeg her i Glomfjord er mye på topp-
turer i fjellene. Nå er alvoret borte, jeg gjør 
det bare for moro, og dét er egentlig veldig 
deilig. Jeg er også trener for langrennsgrup-
pa på Inndyr, og det liker jeg veldig godt.
- Men Vasaloppet?
- Ja, dette hadde jeg drømt om i mange år, 
og nølte ikke da jeg fikk sjansen for første 
gang! Jeg er ikke typen som går bare for 
å delta, så jeg begynte å trene spesifikt for 
slike løp. Jeg har gått femmil på ski, men 
dette er fire mil lengre, og det blir et helt an-
net løp. Spesielt viktig er dette med ernæring 
underveis.
- Nå har jeg store planer om å delta neste år, 
og det er artig å trene spesifikt mot et slikt 
langløp, sier den svært veltrente industri-
arbeideren som har funnet seg godt til rette 
både i Glomfjord og i ferdigvareområdet hos 
Yara. 

tJener På treningen
Ja, hvordan gikk dette til - Meråker, men så 
Glomfjord? Jo, saken er at Knut Aksel etter 
grunnskolen først tok turen til Bodø og tok 
fagene han likte best – TIP, altså teknikk og 

industriell produksjon. Så var det ambisjone-
ne i langrenn som så første ham til Trønde-
lag i fire år. Men TIP var ikke bortkastet, for 
dette gav Knut Aksel læreplass hos Yara.
- Treningsbakgrunnen min er absolutt 
positivt i den jobben jeg har her. Pågangs-
mot, viljen til å gjøre mitt beste, kunne 
jobbe selvstendig, gjøre rette valg om hva 
som er viktigst der og da, for eksempel. Og 
at man selv har en positiv holdning betyr 
veldig mye for de man har rundt seg på jobb, 
forklarer han.
Til nå har han gått i lære i den såkalte tørrde-
len – nå er han over i våt del av Fullgjødsel-
fabrikken.
- Det er utrolig spennende, og dagene er 
veldig ulike. Selv liker jeg best de hektiske 
dagene, og jeg lærer jo aller mest når ikke 
alt går som det skal i fabrikken. Våtdelen er 
komplisert, og jeg tror det tar mange år med 
erfaring å virkelig kunne dette, mener Knut 
Aksel.

gJerne gLOmfJOrd
Han mener absolutt han er kommet på rett 
hylle, men er også bevisst at han etter Merå-
ker har studiekompetansen på plass.
- Jeg har tenkt mye på det. Altså at jeg kan 
gå videre med ingeniørutdanning, hvis jeg 
har lyst til det. Men aller først dreier det 
seg om å få erfaring og noen år i fabrikken. 

Offshorejobb er også i bakhodet mitt, men 
jeg trives veldig godt her og ser slett ikke 
bort fra en framtid her, sier han.
Knut Aksel skjønte tidlig at han ville jobbe 
på jobb. Altså fysisk arbeid. Påvirkning 
fra venner og litt tilfeldigheter førte ham 
kjemiprosessvegen – det var dette eller 
automatiker. 
- Men det er litt spesielt å se på TV-sporten?
- Ja, jeg får jo litt klump i magen. For flere 
av dem som går verdenscup nå, knuste jeg 
i sporet for noen år siden. Men jeg har det 
veldig artig med ski fortsatt, og trener jevnt. 
Etter at jeg vant de to distansene i KM tid-
ligere i vinter, våknet treningsinteressen for 
alvor.  Nå er det bare å glede seg til Vasalop-
pet neste år! smiler industriarbeideren som 
har en fritid preget av trening.
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i dag må vi være på tå hev for nye måter å 
gjøre ting på – vi henger kanskje litt etter der. 
det gjelder for eksempel at vi må jobbe enda 
smartere.
BJørnar BreiviK

denne glade gjengen 
møttes i glomfjord alpin-
senter til voksenkjøring 
en onsdag etter påske. 
flotte forhold i bakken, 
og god plass for de som 
ikke er fullt så rutinerte på 
nedover-ski. - en kjem-
peartig måte å møtes på 
utenom jobb, sier daglig 
leder i mBs, mary-ann 
selfors. På bildet tatt på 
toppen av slalåmbak-
ken ser vi f.v. Jan rune 
Johansen, mary-ann 
selfors, stine estensen, 
Lill andersen og tor Oscar 
Lillevold.

Treningsbakgrunnen 
min er absolutt positivt i 
den jobben jeg har her. 

Knut aKseL Hansten
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minneord 
arne William faruP

en gentleman, kunstelsker, fjell-
vandrer og systematiker av rang 
er gått bort. Arne William Farup 
døde i påsken.

Profilen

 

Første fase i pro-
sjektet SMB utvik-
ling er nå ferdig, og 
kartleggingen viser 
at det er potensiale 
for 60 nye arbeids-
plasser i Meløys 
små og mellomsto-
re bedrifter.
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Profilen: Kristine Ødegård

Han ville fylt 95 år i sommer, Arne William Farup, 
dersom han hadde fått leve. Natt til 2. påskedag 
sovnet han imidlertid stille inn ved Ørnes sykehjem, 
etter å ha blitt lagt inn skjærtorsdag med en lunge-
betennelse som raskt forverret seg. Dermed tok et 
langt og svært innholdsrikt liv slutt for mannen som 
viet det aller meste av sin yrkeskarriere til Hydro i 
Glomfjord.

Sønnen til Arne William Johnsen og Kirsten Farup 
ble født 18. juli 1918 i Bodø, der han også vokste 
opp. 16 år ung reiste han til Oslo for å ta gymnaset, 
deretter handelsgymnaset, og arbeidet dessuten ved 
Tandbergs radiofabrikk. Da moren, som var blitt 
enke i 1927, etter hvert flyttet til Danmark, reiste 
Arne til København og elektrolinjen ved Danmarks 
tekniske højskole. Studiene ble underveis avbrutt 
i ett år, fordi han brukte hele 1945 til å utføre 
humanitært arbeid. I mars 1948 ble 30-åringen så 
ansatt som ingeniør ved hovedkontoret til Hydro 
i Oslo, og med fabrikkinstallasjoner som hoved-
oppgave gikk turen flere ganger til Glomfjord. Der 
stod som kjent fabrikkene på Øvre område ferdig 
i 1949. Selv flyttet han oppover i -51, og ble sju år 
senere utnevnt til elkraftsjef, en stilling han stod i til 
han gikk av med pensjon i 1983. I det private giftet 
Arne William Farup seg med tannlege Else i 1957. 
Hun hadde sønnen Jon fra før, og sammen fikk de 
Arne. Så ble det etter hvert fem barnebarn.  

Arne William Farup huskes som en redelig, ærlig 
og hardtarbeidende ingeniør, og dyktig fagmann. I 
sitt arbeid som i det private var han en systematiker 
av rang, og som leder var han også svært tydelig, 
der han satte en standard som han ikke aksepterte 
avvik fra. Regler var til for å følges, og ting skulle 
være på stell og ta seg ordentlig ut. Tidligere kol-
leger betegner han som den siste av den «gamle 
skolen» av ingeniører. Farup hadde nemlig en fram-
skutt posisjon i Glomfjord-fabrikkene allerede fra 
1949, altså for snart 65 år siden, og virket i en tid 
der bedriftshierarkiet gjenspeilet seg svært tydelig i 
forholdet mellom funksjonærer og arbeidere.

For direktørene Oddmund Neverdal og Ottar Berge 
var han en viktig støttespiller, og stedfortreder med 
bravur. Opptatt av etikette, opptreden og orden 
som han var, hendte det ikke sjelden at utenforstå-
ende faktisk trodde det var nettopp Farup som var 
direktøren ved Glomfjord Fabrikker. Etter pensjons-
avgangen var det derfor ikke tilfeldig at han i stor 
grad ble benyttet som guide for tilreisende delega-
sjoner, både i omvisning i fabrikkene, i industri-
samfunnet og ikke minst på fjellet. Om bord i buss, 
bil eller bedriftsbåten «Hydrogutten» var han den 
perfekte gentleman og vert – høflig og serviceinn-
stilt. Internt i bedriften bidro han nok også sterkt til 
å videreføre skikk og bruk og god industrikultur.

I de nær 30 årene han fikk som pensjonist, opplevde 
nok både venner, naboer og tidligere arbeidskol-
leger ham som «mykere i kantene». Riktignok ble 
han fortsatt tiltalt kun med etternavn av de aller 
fleste, men han både bidro til, og satte pris på, det 
gode naboskapet på Hylla i Glomfjord. Ikke minst 
verdsatte han naboenes utefest i forbindelse med 

hans 90-årsdag. For alt i verden ville han heller ikke 
gå glipp av den obligatoriske fredagsturen til kaffe 
og kake og venneprat i kantina på øvre område. Sine 
nærmeste og venner holdt han kontakt med ved hyp-
pig bruk av telefonen. «Jeg ser forbannet dårlig, men 
ser lyst på livet!» sa han til avisen Framtia i 2008. 
Nesten 90 år gammel hadde han likevel den lune og 
intelligente replikken, den mentale kapasiteten og 
hukommelsen i utmerket stand. Og fotografen fikk 
bilder da han tok ut av ovnen perfekt stekte brød, 
baket til punkt og prikke etter oppskriften fra hans 
Else, som døde i 1978. I intervjuet fortalte han blant 
annet om sin store kunstinteresse og ikke minst rei-
seglede innenlands og utenlands. Den gang stod han 
på farten til å reise med «sin» hurtigrute, nemlig MS 
Nord-Norge, til Middelhavet. 

Når man minnes Arne Farup kan man ikke unngå å 
skrive om fjellet. Også i unge år vandret han i fjellet, 
og gjennom de mange årene i Glomfjord var han 
hyppig å se i fjellområdene som omkranser tettstedet. 
En omgangsvenn forteller at det på det meste ble 
142 turer til Hydrodammen i løpet av ett år! Han er 
nok også i særklasse den som hadde flest bilder av 

Storglomfjordutbyggingen – samlingen hans 
etter anleggsarbeidene på 1990-tallet talte om 
lag 1.600 motiver! Til det siste var han også 
levende opptatt av industriutvikling og driften av 
fabrikkene i Glomfjord, og likte dette som tema 
under den faste fredagskaffen. Vi glemmer heller 
ikke hans mangeårige engasjement som leder for 
etableringen av industrimuséet i Glomfjord.

Arne William Farup er gått bort, og dermed en 
markant personlighet gjennom flere tiår i driften 
av gjødselfabrikken i Glomfjord. Familien 
husker ham for hans omtanke for de nærmeste, 
sin livsgnist, pågangsmot og optimisme, helt til 
det siste. Da passer det å avslutte med et annet 
Farup-sitat fra det samme intervjuet i 2008: «Jeg 
hadde tenkt å bli medlem av pensjonistforenin-
gen når jeg ble gammel. Men det ser ikke ut til at 
jeg blir gammel noen gang!»

I respekt for de etterlatte, og Arne William 
Farups minne,

Edmund Ulsnæs

- Hvilken bakgrunn har du fra før du begynte hos Marine 
Harvest, Kristine?

- Opprinnelig kommer jeg fra Melbu, og gikk på akvakultur-linja i 
Lofoten. Jeg var lærling i Nova Sea på havanlegg i Sjona, og deretter ble 
jeg fast ansatt. Mens jeg var lærling der var vi i Glomfjord og besøkte 
anlegget til Marine Harvest. Etter det besøket sendte jeg søknad om jobb, 
og fikk begynne her i august 2010.  

- Er du blitt meløyfjæring for godt?
- Jeg ønsker å bo her akkurat nå, ja. Men jeg har ikke familie her, og min 
samboer er heller ikke herfra. Jeg lever i nuet, men har ikke noe behov 
for å flytte herfra. Arbeidsmiljøet er utrolig bra og det er varierte arbeids-
oppgaver. Halve livet består av jobb, så trivsel på arbeidsplassen betyr 
veldig mye for meg. Hos Marine Harvest får vi tilbud om høgskoleutdan-
ning og diverse kurs, og dét synes jeg er helt supert. Jeg ønsker å ta alle 
de fagene jeg får muligheten til.

- Hvordan ser en typisk arbeidsdag for deg ut?
- Det varierer mye, og kommer an på om det er vasking, vaksinering, 
mottak eller levering av fisk på gang. Jeg går formiddags- og ettermid-
dagsskift, og har vakt hver sjette uke. Arbeidsøkta starter alltid med 
skiftavløsning. Her informeres vi av driftsleder om hva som skal skje på 
skiftet, og får oppdatering fra det forrige skiftet. Røkting, daglige regis-
treringer, sjekke temperaturer og holde øye med fisken er noen av de faste 
rutinene. Akkurat nå er vi tre på ettermiddagsskiftet, og vi holder på med 
desinfisering av slanger, pumper, kar og sluser etter at vaksinering av fisk 
er ferdig. Alt utstyr som har vært i kontakt med fisken under vaksinerin-
gen skal rengjøres og desinfiseres før det settes bort. 

- Hva er det aller beste med å jobbe i oppdrettsnæringen?
- Jeg trives med å ha en variert arbeidsdag, men det som kanskje er ekstra 
artig er røktingen. Det å kontrollere, observere og følge med fiskens vekst 
og utvikling. Vi er i nærkontakt med fisken hver dag, og det er veldig 
artig. Man får et forhold til de enkelte gruppene av fisk, og man ønsker 
alltid at fisken skal ha det best mulig. Fiskehelse er svært viktig! Jeg 
føler at vi ansatte er godt rustet for å gjøre en god jobb med fisken her på 
anlegget. Vi får veldig gode muligheter for å holde oss oppdatert i faget. 

- Hva gjør Kristine når hun ikke er på jobb?
- Jeg har en kjæreste og en hund jeg bruker mye tid på. Kongepuddelen 
er et familiemedlem og en god turkompis. Jeg trener en god del sammen 
med en arbeidskollega, og hun motiverer meg til å gå på treningsstudio 
og tar meg med på turer. Ellers liker jeg å holde på med hus og hjem.  I 
friperiodene mine drar jeg enten hjem til mine, eller til Rødøya, hvor 
kjæresten min kommer fra. Det er nok å finne på i Glomfjord, både med 
alpinbakke, basseng, kino og mye annet, så jeg har ikke fritidsproblemer.

Meløy Utvikling KF (MU KF) 
er ferdig med kartleggingen av 
små og mellomstore bedrifter 
som ønsker å delta i prosjek-
tet ”SMB Utvikling”. Etter 
at bedriftene er vurdert ut fra 
vekstpotensial, motivasjon og 
forutsetninger for å realisere 
egne utviklingsprosjekt har nå 
24 bedrifter blitt tilbudt plass 
videre, over i forprosjektet.
- Gjennom bedriftsbesøkene 

og kartleggingssamtalene har 
vi møtt mange positive og 
engasjerte bedriftsledere med 
stort potensiale og med vilje 
til å utvikle egen bedrift. Vi 
ble positivt overrasket, og har 
valgt å gå videre med mange 
flere bedrifter enn opprinnelig 
planlagt, sier Stine Estensen, 
daglig leder i MU KF.
Hele 60 nye arbeidsplasser kan 
altså bli realiteten dersom be-

driftene får hjelp til å realisere 
egne prosjekter. Dét er viktig 
for omstillingsarbeidet, i følge 
Estensen.
- Bedriftene har virkelig mye 
å bidra med. Nå går prosjektet 
over i en ny fase, og det gleder 
vi oss til, avslutter Estensen.
Neste steg i prosjektet er en 
heldagssamling for alle bedrif-
tene 3. mai.  

- Potensiale for 60 nYe arBeidsPlasser

fornøyd: smB utvikling har potensia-
le for å skape 60 nye arbeidsplasser, i 
følge stine estensen.

Alder:   27 år
Bosted:  glomfjord
Stilling:  driftstekniker hos 
  Marine Harvest
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Vi ønsker å spille på lag 
med andre bedrifter.
mary-ann seLfOrs

det ble en investering 
på om lag 120.000 kro-
ner for oss, men det 
har med sikkerheten å 
gjøre. 

HeruLf OLsen
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- Vi ønsker å posisjonere oss og bygge 
allianser med andre små og mellomstore 
bedrifter i Meløy. Vi trenger å utvikle oss, 
trenger flere ben å stå på, og jeg mener be-
drifter i kommunen kan bli langt flinkere til 
å samarbeide, sier Mary-Ann Selfors.
MBS-lederen har fått grønt lys til å bli med 
videre i MNU-prosjektet SMB Utvikling, 
som Industrifolk omtalte i februar. Her øn-
sker Selfors spille på lag med og få innspill 
fra andre bedrifter. Bygge nettverk. Og ikke 
minst viktig: MBS har etablert et nytt for-
retningsområde.

KJøPte KviKK
- Ja, vi kjøpte og overtok Kvikk Renhold 
Meløy med virkning fra 1. mars. Nå skal vi 
først skaffe oss mer kompetanse om renhold 
som bransje, og så skal vi gå ut i marke-
det og forsøke å knytte til oss nye kunder, 
opplyser hun.
Mo-firmaet Kvikk Renhold etablerte seg 
i Glomfjord i 2006-07, på invitasjon fra 
nettopp MBS. På det meste har virksomhe-
ten lokalt hatt en god håndfull ansatte, og 
blant annet levert renhold i Vakta, kantina, 
Schalthuset og AKV-brakkeriggen under 
byggingen av SiC Processing. I 2013 ble det 
naturlig for Kvikk å selge Meløy-grenen til 
MBS, som dermed får renhold som nytt for-
retningsområde.
- Fordi vi tror vi kan lykkes med dette. Vi 
ser at det er et behov, både for renhold i 
bedriftsmarkedet og for renhold og andre 
tjenester til private, mener Mary-Ann.

fra stOr tiL Liten
Meløy BedriftsService ble etablert i Glom-
fjord Industripark i 2002. I utgangspunktet 
leverte staben ulike fellestjenester for pro-
duksjonsbedriftene, for eksempel resepsjon, 

mBs framtidssatser
MBS er tatt opp i Mnus ut-
viklingsprosjekt for små og 
mellomstore bedrifter, og 
vil skape ny vekst gjennom 
allianse med andre. Og nå 
har Mary-Ann Selfors og de 
andre k

- vi trenger å utvikle oss, trenger flere ben 
å stå på. derfor vil vi bygge allianser med 
andre bedrifter i meløy, forteller mBs-leder 
mary-ann selfors. Her sammen med admi-
nistrasjonsleder Lill andersen og finn-åge 
Pettersen, som leder Opplæringskontoret.

kantinedrift, transport av varer og perso-
nell, administrasjon av lærlinger gjennom 
Opplæringskontoret, og personellutleie. I 
en periode drev MBS også resirkbehandling 
for REC Wafer, en virksomhet som senere 
ble skilt ut i selskapet Si Pro og på det meste 
sysselsatte over 30 personer, men i dag er 
avviklet. I en periode med intensiv utleie av 
personell til REC hadde MBS på det meste 
over 50 ansatte og årsomsatte for over 30 
millioner kroner. I dag teller staben 15, for-
delt på om lag 12 fulle årsverk, og 2012-om-
setningen endte på rundt 11 millioner.

Har øKOnOmi
- Det er i utgangspunktet masse vi kan satse 

langt mer på – personellutleie er bare ett ek-
sempel. Vi har også et styre som er positiv til 
å satse, og vi har økonomisk handlingsrom 
for å gjøre nettopp dét, forklarer Mary-Ann.
Ett år etter at den andre REC-fabrikken gikk 
over ende, ser hun SMB Utvikling-prosjektet 
som en mulighet til ny satsing.
- Og da ønsker jeg at vi skal spille på lag 
med andre bedrifter. Kanskje er det slik at 
man er litt for redd for at andre skal tjene 
penger, istedenfor å tenke samarbeid. Jeg vil 
ikke tenke slik – jeg tror at det er allianser 
med andre bedrifter som skal gi oss mulig-
hetene til å få til nye ting, understreker hun.

- Vi har hatt en del uheldige hendelser. Og 
med litt mer uflaks kan noen bli skadet. 
Derfor, forklarer driftssjef Herulf Olsen i 
pakkeri, kai og lager hos Yara.

Kamera fOr siKKerHet
Forklaringen gjelder det lille, men viktige 
ekstrautstyret på de store, nye truckene som 
fra i vinter brukes i lasting og lossing over 
kaia. Yara leaser truckene fra Toyota, og 
nettopp ble en ny fireårsavtale innledet med 

nYe trucker med kamera
Yara har leaset 12 split-
ter nye trucker til pakkeri, 
kai og lager. Og investert 
120.000 kroner i kameraut-
styr. For sikkerheten.

ved hjelp av displayet inne i førerhytta ser stian gjærde det samme som det frontmonterte gaffelkameraet ser. dermed kan han laste og løfte storsekker på en raskere og tryggere 
måte enn før.

spiller nye maskiner. Fem stykk fem-tonnere 
og to 4,5-tonnere.
- Så har vi selv betalt for å få installert et lite 
«gaffelkamera» framme på gaffelvogna. Det 
ble en investering på om lag 120.000 kroner 
for oss, men det har med sikkerheten å gjøre, 
sier Herulf.
Kameraet er nemlig en viktig hjelper for 
truckføreren, og reduserer faren for skader 
både på store gjødselsekker og mannskap. 
Forklaring følger:

verditaP Og sKadefare 
Saken er at når sekker på 600 kilo skal lastes 
og losses, brukes ikke truckens gafler - de 
er tatt av. Nei, det er krokene på selve gaf-
felvogna som tar tak i de store hempene på 
toppen av sekkene, før de løftes. Men, og 
her er problemet:

- Sjåføren ser ikke gjennom gaffelvogna, og 
det er lett å bomme på hempene – det skjer 
litt i blinde. Dermed kan sekken rase ned fra 
stor høyde, forteller Herulf og PKL-veteran 
Roger Midthun.
- I tillegg til at dette er ubehagelig for sjå-
føren, betyr nedfall av en sekk som revner 
tap av store verdier og tapt produksjonstid. 
I aller verste fall kan det også bety person-
skader, for til nå har sjåførene ofte måttet 
springe ut og opp for å sjekke om de traff 
skikkelig, sier Roger.

Og mer KOmmer…
Slike nedfall fra opptil tre meters høyde har 
ikke skjedd ofte, men én gang er én for mye. 
Derav investeringen.
- Nå sjekker vi også et system for ryggeka-
mera på truckene, opplyser de to.

- Sånn at det på displayet inne i hytta skal 
skifte automatisk mellom kameraene alt etter 
om man rygger eller kjører framover. Dette 
systemet skal også på plass, forsikrer de.

Etter å ha pågått hele vinteren og det meste av fjoråret, 
nærmer Yaras store kai-renovering seg for alvor slutten.
- Forhåpentligvis er alt ferdig nå midt i mai, opplyser Jon 
Roger Pedersen, vedlikeholdsleder bygg.
Vårt bilde viser et glimt fra vest på kaia, der det i det siste 
har pågått siste rest av mudring og boring av fjell. I sluttfa-
sen av prosjektet støypes det også en betongdrager i front, 
altså i toppen av spuntveggen, inn mot kaikanten. Riving 
av forskallinger under kaia pågår også.
- Når det gjelder asfaltering av de 72,5 meterne med ny 
kai, venter vi bare på rette været – det bør være minst 10 
varmegrader og helst tørt vær, sier Jon Roger.
Resten av kaia er asfaltert på et tidligere tidspunkt. Noe av 
det aller siste som skal skje i prosjektet til over 80 millio-
ner kroner er at det helt i vest skal legges ny avløpsledning 
fra Fullgjødselfabrikken.

straks kai-klar
Anleggsslutt denne måneden for 
Yaras stor-renovering av kaia.
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siste siden

Av og til endrer verden seg rundt oss, og da 
må vi akseptere forandring og nye arbeids-
oppgaver. Du husker sikkert også denne 
kraftpluggen, men med en helt annen last? 
Joda, «slurryekspressen» til Terje Halsan AS 
var et kjent syn fra tiden da SiC Processing 
lagde slurry for naboene i REC Wafer Mono 
og Multi. Men nå er det slutt på både slurry 
og wafere, og dermed benyttes den lille 
trekkvogna til helt andre oppgaver.

KJeKK når trangt
Idet vi knipser doningen, lastes den med 
store gjødselsekker ved PKL. Men:
- Den har nærmest daglig vært brukt til å 
kjøre fram spunt og stålbjelker for entrepre-
nørene som renoverer Yara-kaia. Siden den 
er ganske liten og lett å manøvrere med liten 
svingradius, har den vært veldig praktisk der 
nede, siden det er trangt i anleggsområdet, 

nY tid – nYe oPPgaver
Sett denne karen før? 
Omskolert etter slurry-
stoppen.

«slurryekspressen» til terje Halsan as har fått nye oppgaver. for eksempel frakt av utstyr til yaras storrenovering av kaia, eller som her 
lasting av gjødsel med Håvard Jentoftsen bak rattet.

opplyser formann Håvard Jentoftsen hos 
Terje Halsan AS.

sKaL BeHOLdes
- Dette har også med sikkerhet å gjøre. Det 
har myldret med folk der nede i anleggsperio-
den, og da er det en fordel med en maskin der 

ratt og sete kan snurres rundt, slik at sjåføren 
har maksimal oversikt alle veger hele tiden.
Egentlig er den tidligere slurrybefrakteren 
en terminaltraktor, beregnet for havner. Men 
da den kom til Glomfjord vinteren 2010-11, 
gikk den altså inn i transporten av ny eller 
resirkulert slurry fra SiC til waferfabrikkene. 

Alminnelig kraftig er den også, siden den kan 
trekke hengere opp til 60 tonn.
- Vi har kjørt den 1.700 timer siden vi fikk 
den ny, så bruken har vært flittig. Og vi 
har ingen andre planer enn å beholde den, 
selv om slurrytransporten tok slutt, forteller 
Håvard.

Vi vet at båttrafikken til og fra Glomfjord havn er betydelig, også i landsdelssammenheng. Men, det er ikke hverdagslig å se skip av denne størrelsen på tur ut fjorden. Federal 
Weser besøkte Glomfjord tidlig i april, og tok med seg 2.000 tonn kalksalpeter i bulk og 4.500 tonn i storsekk. Med last også fra Porsgrunn krysset skipet deretter Atlanteren på 
veg mot Toledo i Ohio, USA. 11 år gamle Federal Weser er en såkalt bulk carrier på 37.372 tonn med hjemmehavn Majura på Marshalløyene. Den måler 200 meter i lengde og 24 
meter i bredde, og ved slike størrelser benyttes taubåt både når den legger til og legger fra kaia i Glomfjord.

siste siden siden sist
B


