
2 BILFINGER-KAKE: 
Endelig startet 
fl yttingen!

SIDE 14-15

BJØRN LEONHARDSEN:
Tilbake, i helt annen 
bedrift!

SIDE 5

FAGOPPLÆRING: 
Sterk etterspørsel etter 
lærlinger!

SIDE 12

Glomfj ord Industripark
Nr. 3, mai 2014 

industri
FOLK

VERDITRANSPORTEN
Klokka er 03.47 i mai-natta, og det er sannhetens time for Wenche Kristiansen og de 
andre hos Marine Harvest. Gjennom disse slangene skal det nemlig leveres 4,2 
millioner prikkfrie laksesmolt. Verdi: over 50 millioner kroner…

SIDE 8-9



2 3

RUNDDAGER
RUNDDAGER

Industrifolk gratulerer med 
runddag april, mai og juni.
55 år
Nina Sandvik, Yara, 7. april
Levi Børre Sakariassen, Yara, 15. mai
Bjørn Terje Selstad, Yara, 9. juni

50 år
Frode Kjetil Pedersen, Yara, 4. mai
Per Harald Eriksen, Yara, 8.mai
Finn Stavnes, EWOS, 11. mai
Fred-Ove Pedersen, Yara, 16. mai

45 år
Ådne Sigmund Helmersen, Yara, 25. mai
Jan Erik Magnussen, Terje Halsan AS, 27. 
juni 

40 år
Torleif Rommetveit, Bilfi nger, 21. mai

35 år
Stig Are Remmen, Yara, 25. april
Jørn Are Pedersen, Yara, 30.juni

30 år 
Mladen Jovic, EWOS, 4. mai 

25 år
Tobias Laastad, Yara, 26.april
Thea Christin Eggen, Yara, 8. mai
Børge Johansen, Yara, 13. juni

20 år
Espen Hammer Hansen, EWOS, 7.mai
Gøran Olsen, Yara, 2. juni
John Åge Ytresand, Yara, 27. juni
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Jørn Are Pedersen

Per Harald Eriksen Torleif Rommetveit

Jan Erik Magnussen

- Jeg har kjøpt vedmaskin. 
Nå skal jeg bruke all ledig 
tid i skogen! sier den 
ferske pensjonisten. Kjell 
Antonsen rakk 36 år i 
gjødelproduksjonen.

Yara-hjelmen til ære for fotografen – 
arbeidsantrekket fordi han er klar:
- Nå er det ut i skogen. Jeg har allerede vinsj og 
taubane oppe i lia her, og nå har jeg kjøpt meg 
vedmaskin. Jeg satser på å selge ved – her er 
rikelig av den sorten på eiendommen! smiler 
Kjell Antonsen i stasværet ved heimhusan i 
Holandsfjord.

VIL NOK SAVNE
For så er tiden kommet, også for 62-åringen. 
Pensjonsalder oppnådd, og operatøren i 
Fullgjødselfabrikken har gått sitt siste skift. 
Og dem har det ikke vært få av – hele 36 år 
har gått siden han fi kk jobb av fabrikkmester 
Martin Norum i mars 1978.
- Når sant skal sies, så har jeg slitt litt 
med skiftgåingen de siste årene – spesielt 
nattskiftene tok på. Så sånn sett var det greit å 
være ferdig. 
- Jeg tror nok jeg kommer til å savne arbeidska-
meratene, men det det må vel gå bra – det er en 
overgang, hører jeg de sier, de som har gått av 
før meg, sier Kjell, bare noen dager etter at han 
gikk ut porten for siste gang som Yara-ansatt.
Det var på nattskiftet til 1. mai at veteranen sa 
takk for seg til skiftleder Dag Johansen, Kjetil 
rendal, Magne Johansen og de andre.

FISKEREN KJELL
Når pensjonisten nå skal bruke dagene sammen 
med kona Svetlana og opptatt med vedhogst, 
kan han også se tilbake på et yrkesliv som inne-
holdt langt mer enn gjødselproduksjon.
- Du vet, Fullgjødselfabrikken var mye fi skere, 
så jeg gled lett inn, smiler han.
For mannskap på seisnurper, senest Alf 
Meløysunds «Vardar», det var det Kjell var i 
årene før daværende Hydro.  Og før dette, gru-
vearbeid. Faktisk rett i nabolaget i Rendalsvik 
midt på 1970-tallet, og i Gruve 7 på Svalbard 
noen år før dette. 
- Og så har jeg jo vært anleggsarbeider. Jeg 
boret og sprengte – jobbet med borevogna – på 
vanntunnelarbeid både i Narvik og Mo i Rana, 
forteller Kjell når han oppsummerer yrkeskarri-
eren som nå er avsluttet.

- FANTASTISK MILJØ
Fisker og anleggsarbeider. Kjell var mye hjem-
mefra, så da førstemann var på tur, hoppet han 
av og fi kk napp hos Hydro. Og førstemann, det 
var Kim-Eirik i 1978 – senere kom Werner Olai 
i -83. Begge bor i Meløy og har gitt Kjell hvert 
sitt barnebarn.
- Hydro var en sikker arbeidsplass – og dét var 
viktig.
- Men så er det folket – det har vært et fantas-
tisk godt miljø blant folkene på jobb, og det er 
derfor jeg ble der i 36 år. 
- Og etter at jeg hadde et kraftig hjerteinfarkt 
fi kk jeg en lettere jobb. Så de to siste årene 
var jeg på laboratoriet, uten støy og uten støv 
– det var en fl ott plass! velger Kjell som sine 
avskjedsord. 
Før han starter motorsaga.

FØR: FULLGJØDSLA. NÅ: SKOGEN

Kjell Antonsen har gått av med pensjon etter 36 år hos Hydro/Yara i Glomfj ord. 
Nå skal 62-åringen bruke all ledig tid i skogen og båten.

...og her sammen med arbeidskameratene på skiftet, som han nå har tatt farvel med. Dette 
bildet ble tatt i 2009. Fra venstre Kjetil Rendal, Eirik Solbakken, Dag Johansen og Kjell.

Hvis noen skulle være i 
tvil: Meløy = 
optimisme.

Meløy ligger langt unna fl yplassen 
og by-sivilisasjonen, jaja, hørt det 
før. Men istedenfor å irritere oss 
over det vi ikke får gjort noe med – 
skal vi kaste et blikk rundt oss? Ja, 
for har du lagt merke til hvordan det 
koker i Meløy? Pr. mai 2014 skal 
man reise langt for å fi nne sterkere 
skaperkraft, større energi og bedre 
økonomiske muligheter til å sikre 
egen framtid.

Vi har mistenkt det lenge, og under 
optimisme-Meløyseminaret på 
Halsa fi kk vi det bekreftet. Her har 
aldri vært noen krise, sånn egentlig. 
Meløys næringsliv er bunnsolid, 
både før og etter REC, sa Bullvåg. 
Verdiskapningen utgjør fem prosent 
av hele landsdelens. Over 30 nye 
bedrifter på få år, og de fl este som 

mistet jobben skaffet seg en ny, 
raskt. Da den tiårige festen rundt 
RECs pengepresse i Glomfjord tok 
dramatisk slutt, gikk det hardt ut 
over framtidstroen. I dag koker op-
timismen og skaperkraften i Meløy, 
og med god grunn.

For mens wafer-eventyret kanskje 
ikke ble utnyttet godt nok, virker det 
ikke som omstillingsmillionene har 
sløvet Meløy. Krydret, er nok ordet: 
våre små og mellomstore bedrifter 
vil skape over hundre nye arbeids-
plasser, etter utviklingsprosjektet 
SMB Utvikling. Store, moderne og 
rimelige lokaler etter REC gir Bil-
fi nger, Tocircle, Norwegian Crystals 
og indirekte INVIS en drømmestart 
mot nye mål. Arbeidstakere og 
bedrifter har en helt spesiell kompe-
tanse etter wafer-eventyret og intens 
satsing på fagopplæring – dette 
skaper for eksempel verdifulle offs-
horependlere og fl ere nye bedrifter. 
Meløys muskler på kraft, havbruk 

og fi ske forsterker optimismen 
ytterligere.

Så kanskje har kommunesammen-
slåing lite med saken å gjøre. For 
akkurat som turistene gjør det, 
gir også næringslivet litt blaffen 
i kommunegrenser. Opplevelse-
ne, samarbeidet og lønnsomheten 
søker man der kundene og de fl inke 
miljøene er, enten det er i Gildeskål, 
Bodø eller Mo i Rana. Folk blir ikke 
i Meløy på grunn av kommunegren-
ser og vakker natur – de blir her 
fordi de har en bra jobb. Sånn sett 
er det næringslivslederne mer enn 
politikerne som bør legge hånden 
på rattet når Meløy skal velge Mo 
i Rana eller Bodø. Og industri-rike 
Meløy vet utmerket godt at vi er 
bare 45 minutter med veibane unna 
fl yplass, jernbane og det å kunne 
delta i det som kan bli ett av landets 
største og sterkeste industrimiljøer”

Edmund Ulsnæs

RÅSTERKE MELØY

Kim Arne Grøneng 
(26) valgte å ta et 
års permisjon fra 
sin jobb hos Meløy 
Elektro. For å jobbe i et 
verdensomspennende 
produksjons- og 
utviklingselskap. 

Kim Arne har lagt bak seg åtte år hos 
Meløy Elektro. Først var han elev ved 
Meløy videregående skole i Glomfjord, 
før han gjennomførte læretid og fi kk 
fagbrevet som elektriker hos Meløy 
Elektro. 
Like før jul i fjor vakte en beskjeden 
stillingsannonse interesse hos 
elektrikeren. Det var Ålesund-fi rmaet 

Anda Olsen som søkte etter bemanning.

MENS MAN KAN…
- Det lille som stod i annonsen var så 
spennende, at jeg bare måtte ringe og 
fi nne ut hva denne jobben egenlig gikk 
ut på, forteller Kim Arne som noen uker 
etterpå fl yttet til Ålesund for å starte i 
sin nye jobb.
- Det er viktig å ta noen utfordringer 
mens man ennå kan, fi losoferer Kim 
Arne.
Firmaet Anda Olsen har utviklet 
en enestående kompetanse innen 
strømforsyninger designet for 
utfordrende maritime forhold. Fra å 
ha vært et lokalt foretak har fi rmaet 
de siste årene utviklet seg til å bli en 
verdensomspennende aktør. 

MYE REISING
- Siden Anda Olsen skreddersyr en 
rekke service- og garantipakker som er 
tilpasset kunden, blir det en del reising 
rundt om kring, forteller Kim Arne som 
nettopp har vært i Sveits på kurs for å 
lære om en ny type UPS-forsyning. 
Produktene og løsningene leveres over 
hele verden og er nå i drift i blant annet 
Mexicogulfen og Vest-Afrika.
- Senere blir det nok en del reising ut i 
Barentshavet, siden vi også er blitt en 
sterk aktør innenfor offshore-markedet, 
avslutter Kim Arne. 
Kim Arne er vokst opp i Neverdal og 
er kjæreste med den fi nske jenta Satu 
Rajamäki. 
- Jeg vender nok nesen hjem igjen til 
Meløy en dag, der røttene mine er, 
smiler Kim Arne.

NYSGJERRIGHET BLE NY JOBB

Kim Arne Grøneng i ny jobb. Men bildet er 
gammelt – dette er elektrikeren slik han så ut 
i 2006.

IndustriFolk er en informasjons-
avis med utgiversted Glomfjord 
Industripark, og lages på oppdrag 
fra Yara Glomfjord og i alt sju 
andre bedrifter i Meløy.

For akkurat som turistene gjør 
det, gir også næringslivet litt 
blaff en i kommunegrenser.
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I likhet med samboeren 
sin har Christer 
Krokstrand Amundsen 
(22) nå fått fast jobb i 
Yara. 

Christer er opprinnelig far Bodø, men 
fl yttet til Meløy sommeren 2010 - da 
for å ta kjemi- og prosessfag ved 
Meløy videregående skole i Glomfjord. 
Etter endt skolegang fi kk han læreplass 
I Fullgjødselfabrikken, og høsten 
2013 var fagbrevet i boks. Etter 

dette fi kk Christer et vikariat i Yaras 
ferdigvareområde, nærmere bestemt 
tørrdelen i Fullgjødselfabrikken. 
- Jeg er veldig fornøyd med å gå fra 
vikariat til fast jobb. Jeg søkte på 
grunn av det gode arbeidsmiljøet 
og de varierte oppgavene i jobben. 
Arbeidsdagene til en prosessoperatør 
er aldri like. Faste kontrollrunder og 
prøvetaking er en viktig del, men man 
må også være klar for å ta det som 
måtte oppstå underveis, forteller han.
- Jeg har trives veldig godt både i 
jobben på Yara og på fritiden i Meløy, 
så det var supert å få fast jobb!

Christer er i dag bosatt på Reipå 
sammen med Inger Lise Bruvold, 
som også er prosessoperatør i 
Fullgjødselfabrikken.

BLE MELØYFJÆRING

De har vært med på en 
sammenhengende og 
fantastisk opptur. Nå 
skal Jim Egil Hansen og 
Geir Arne Hagevik feire 
25 år med fôrproduk-
sjon på Halsa.

- Robotene. Da det for 12 år siden ble 
slutt på manuell lemping, og robotene 
overtok. Det var en stor og viktig sak 
for arbeidsmiljøet, velger Jim Egil 
Hansen - ansatt siden 1995.
- Fagbrev. Den dagen da alle ansatte i 
bedriften hadde gjennomført fagprøve 
og hadde fagbrev. Og at skiftene ble 
selvstyrte, velger Geier Arne Hagevik - 

ansatt siden 1997.

FANTASTISK OPPTUR
IndustriFolk ba de to EWOS-
veteranene hente fram enkelttingen 
eller perioden de husker aller best fra 
sine 19 og 17 år som ansatt i Halsas 
hjørnesteinsbedrift. Anledningen er 
perfekt - nå skal det nemlig feires at 
bygda har hatt trygg og raskt voksende 
produksjon av lakseför i 25 blanke 
år. Siden Odd Torrisen åpnet dette 
eventyret på tuftene av den gamle 
sildoljefabrikken ytterst på Forøya, har 
årsproduksjonen økt jevnt og sterkt fra 
10.000 tonn til 220.000 (!) - det siste 
tallet er faktisk budsjettmålet for 2014.
- Vi har fått være med på en fantastisk 
opptur, det er nesten helt sykt. Veksten 

har vært sterk, men kontrollert, og 
med en helt enorm modernisering, 
oppsummerer Jim Egil, som ble ansatt 
som prosessoperatør, men i dag er 
forsyningsleder - han jobber altså med 
innkjøp og logistikk.

KJØRER GJERNE LANGT
Så må Geir Arne svare for seg. I 17 
år har denne mannen - sommer som 
vinter - kjørt til jobb på Halsa. Fra 
Neverdal.
- Jeg har aldri sett på kjøringen som et 
problem - jeg har aldri vurdert å fi nne 
meg en annen jobb  nærmere hjemme. 
I bilen hører jeg på musikk og koser 
meg, hvis ikke kunne jeg jo aldri 
fortsatt.
- Det er fordi jeg trives så godt, rett 

OPPTUREN SKAL FEIRES

- Vi har fått være med på en fantastisk vekst og 
en enorm modernisering! innrømmer Jim Egil 
Hansen (t.v.) og Geir Arne Hagevik. Nå skal EWOS 
feire 25-årsjubileum for forproduksjonen på Halsa, 
og inviterer til åpen dag.

og slett. Trivelige folk, trivelig arbeidsplass, forklarer 
Geir Arne - opprinnelig fra Ørnes men altså bosatt i 
nabobygda Neverdal.

ÅPNER FABRIKKEN
Nå er Jim Egil aktiv i komiteen som forbereder 
markeringen av jubileet. 11. og 12. juni samles for det 
første omlag 50 EWOS-ledere fra hele landet til sin årlige 
ledersamling. I år legges den til Halsa og i gjestegården 
som EWOS kjøpte og i dag bruker til overnatting, 
gjestebesøk, møter og middager. Todagerssamlingen 
avsrundes med festmiddag, og dit kommer både ordfører, 
bedriftens pensjonister og andre sentrale personer - 
selvsagt er Inger og Odd Torrissen blant disse. Så:
- Blir det åpen dag på fabrikkområdet lørdag den 14. juni. 
Da håper vi at den nye bulkbåten vår, ”Rubin”, skal være 
kommet opp fra verftet i Polen. Den har en lastekapasitet 
på 2.000 tonn fôr og skal inn i trafi kk på Halsa, opplyser 
Jim Egil.

SKAL VOKSE VIDERE
Han er en del av en stab på omlag 35 ansatte som har 
god grunn til å feire jubileum. Svært mange av dem har 
tildels lang fartstid i en bedrift som har vært trygg og 
stabil. Veksten har vært sterk, dermed har endringene 
vært mange og de faglige utfordringene tett som hagl.
- Og selv om det var utenkelig i starten at vi en dag 
skulle kunne produsere over 200.000 tonn i året, så er det 
ingenting som tilsier at ikke veksten bare skal fortsette. 
I kommuneplanen er det tilrettelagt for å fylle ut nye 
områder, og EWOS har som mål å utvide produksjonen, 
opplyser Jim Egil, som også har fl ere år bak seg som 
sentral tillitsvalgt i konsernet som har hovedbase i 
Bergen med produksjonsanlegg i Florø, på Bergneset i 
Balsfjord og altså Halsa i Meløy.
- Jeg synes ikke det har vært tungt å henge med på 
alle endringene. Systemene er jo bygget av de folkene 
som er her, og vi har stått for tilpasningene hele tiden. 
Stabiliteten i arbeidsstokken viser jo også at folk har 
trivdes hele veien, mener han.

Bjørn Arnold Leonhardsen 
(55) går nye veier - igjen. I 
februar fi kk han et vikariat 
på Yara i PKL og hoppet på 
muligheten til å komme 
innenfor portene igjen. 

Bjørn er opprinnelig fra Havøysund, men 
fl yttet til Meløy i 1999 og til jobb ved 
Meløy Interiørsenter. Før Bjørn, Kristin og 
de tre sønnene fl yttet til Glomfjord hadde 
han sitt virke på havet og rodde fi ske, noe 
som er rimelig langt fra hverdagen som 
medarbeider i interiørsenter. 

- Det er viktig å hoppe på de mulighetene 
som kommer - vi lærer jo underveis, sier 
Bjørn.

BRED ERFARING, JA
Og at han har gjort dét, er tydelig. I tillegg 
til bred yrkeserfaring er han utdannet 
snekker og har fagbrev innen kjemisk 
teknisk Industri. Innimellom alt dette har 
han også tatt kranskole og kan betjene det 
meste innen for den slags. Etter de to årene 
med interiør, elektriske artikler og maling, 
hoppet Bjørn på en ny mulighet. 
- 1. mars i 2001 gikk jeg inn porten og star-
tet en spennende og lærerik reise i REC!

BLE FISKER IGJEN
Høsten 2012 var dette eventyret over, og 
Bjørn trakk igjen nordover og til havet som 
fi sker og maskinassistent på tråler. Men 
ønsket om å bo i Glomfjord sammen med 
familien trakk han tilbake, så da mulig-
heten for et vikariat i PKL bydde seg, var 
svaret enkelt.
- Jeg er positivt overrasket over jobben i 
PKL. Her er varierte arbeidsoppgaver og et 
godt arbeidsmiljø, og bra tilrettelagt for å 
ha effektive arbeidsdager. 
- Dette er en fi n arbeidsplass, så jeg håper 
på å få fortsette etter sommeren også. 

BJØRN BETYR ENDRING

Fabrikkinspeksjon løftes yt-
terligere et hakk i Yara. Fra 
i høst utgjør Bernt Ulriksen 
og Lene Mari Olsen inspek-
sjonsplanlegger-teamet 
ved Yara Glomfj ord. 

Lene-Marie og Bernt skal få satt inspeksjon 
av prosessanlegget i system. 
- Å ha god kontroll på utstyret vårt er 
avgjørende for stabil og optimal drift. 
Trykksatte systemer, rørsystemer, tanker og 
dunker skal inspiseres etter faste intervaller, 
og resultatene av disse inspeksjonene vil 
videre trigge vedlikehold og eventuelt 
oppgraderinger, forteller Bernt.
Informasjonen som samles skal også 
brukes til å justere inspeksjonsintervallene. 
Dermed blir videre arbeid mest mulig 
effektivt. Å ha stålkontroll på tilstanden til 
prosessanlegget, og den kunnskapen den 
nye avdelingen vil ha, vil gi store fordeler 
under oppgradering av fabrikken og i 

optimaliseringsprosjekter. 

ETABLERINGEN
Fabrikkinspeksjon er ikke et nytt 
fenomen i Yara, men har tidligere vært 
utført av vedlikeholdsavdelingen. 
For å unngå bukken og havresekken-
prinsippet stiller Yara sentralt krav om 
at det etableres uavhengige avdelinger 
for fabrikkinspeksjon. Tanken er 
at inspeksjonsteamene på tvers av 
fabrikkstedene skal ha bredt samarbeid.
- Det foreligger i dag mye god 
dokumentasjon, så i første omgang vil vi 
sette dette i system og få avdelingen opp å 
gå, sier Bernt. 
- Det vil komme et nytt system for 
datafangst og rapportering, så det blir mye 
å sette seg inn i. 

INSPEKSJONSPLANLEGGERENE
Bernt Ulriksen har siden 2007 vært 
vedlikeholdsleder i ferdigvareområdet. Med 
ansvar for Våt-del og KS-produksjonen har 
han god kjennskap til fabrikken og dagens 

systemer. Han ser fram til nye utfordringer 
og arbeidsoppgaver i et kjent miljø. Ørnes-
jenta Lene Mari Olsen tar med seg familien 
og fl ytter hjem etter drøye 12 år med 
studier og jobb i Trøndelag. 
- Det blir spennende både med ny jobb og 
å fl ytte hjem igjen. Er mye nytt å sette seg 
inn i og mange utfordringer, men det gleder 
jeg meg til!
Lene Mari er utdannet ingeniør og jobber 
i dag hos Force Technology Norway AS 
som inspeksjonsplanlegger mot maritime 
systemer og offshore. 

HMS OG KOSTNADSKUTT
Yara Glomfjord oppretter altså 
inspeksjonsavdelingen på grunn av 
nye krav fra ledelsen i konsernet. 
Avdelingen skal jobbe uavhengig av 
vedlikeholdsorganisasjonen, og skal 
rapportere til Leif Kristiansen.
- Med økt fokus på inspeksjon og kontroll 
av anlegget vil vi redusere risikoen for 
skader på menneske, miljø og materiell. 
Dette vil også medføre økt oppetid på 

utstyret, og sikker og stabil drift, sier 
fabrikksjef Arve Jordal. 
Gode inspeksjonskampanjer og riktig 
utført vedlikehold vil i tillegg til å 
sikre myndighetenes krav også gjøre 
produksjonen mere kostnadseffektiv. 

STYRKER FABRIKK-INSPEKSJONEN
- Det blir mye nytt å sette seg inn i, innrømmer Bernt Ulriksen, som skal utgjøre Yaras nye inspeksjonsavdeling…

…sammen med Lene Mari Olsen, som 
fl ytter hjem til Meløy etter jobbe og stu-
dieår lengre sør i landet. Foto: privat.

Bjørn Leonhardsen, jobb-tilbake i 
Glomfj ord.
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Selv om «Prosna» ikke var 
den største båten som har 
lagt seg til kai i Glomfj ord, 
ga 150-metringen like-
vel utfordringer for PKL`s 
mannskaper…

Det var tidlig i vår at storruggen «Prosna» 
la til kai i Glomfjord for aller første gang. 
Etter anløp i Antwerpen i Belgia kom den 
for å hente store mengder med kalksalpeter 
før turen skulle gå til Porsgrunn og senere 
over Atlanterhavet.
- Hele 7.600 tonn fordelt på storsekk og 
bulk ble lastet ombord, forteller driftsleder 
Egil Kolvik i Yaras pakkeri, kai og lager.
Båter i denne størrelsen blir lastes bare 50 
prosent fulle i Glomfjord, før de går videre 
til Herøya og fylles helt.

UTFORDRENDE ARBEID…
Den 150 meter lange og 23 meter brede 
“Prosna” er bygget I 2012 og registrert i 
Liberia. På seilingslista ser vi at den før 
Porsgrunn, Brevik og Glomfjord i Norge 
var innom havner i Frankrike og Belgia.
 - Med så store mengder varer er det en 
utfordrende og krevende jobb å laste bulk, 
sier Egil. 
- Lasten må være så slett som mulig, siden 
det skal lastes storsekker oppå når båten 
kommer til Herøya. De fl este lastebåtene 
hos oss er fullastet ved ca 4.000 tonn, så 
når dette var nesten det dobbelte, så skjøn-
ner man at «Prosna» er en sværing, smiler 
veteranen.

LETTELSE ETTER MUDRING
Utfordrende, ja, men samtidig er det i dag 
nærmest en lettelse å ta imot slike store 
båter. Etter at havbunnen utenfor hovedkaia 

SVÆRING GAV UTFORDRING
Liberia-registrerte «Prosna» er en 
av de større båtene som legger 
til kai i Glomfj ord. Med sine 15 
meters lengde og 23 meters 
bredde byr den på utfordringer 
for mannskapene i PKL.

- Men det er en lettelse at vi har fått skikkelig dybde foran kaia, fastslår 
driftsleder Egil Kolvik.

Han var ikke borte i mer enn et drøyt 
år. Nå er André Spigseth tilbake i Ma-
rine Harvest. Men ikke i Glomfj ord.

- Leverandørsiden i denne bransjen går det litt opp og ned 
med, og jeg føler et sterkere eierskap til det vi gjør i Mari-
ne Harvest. Og så fi kk jeg jo veldig sansen for prosjektar-
beid etter utbyggingen her!

TILBAKE HOS GIGANTEN
Forklarer André Spigseth det faktum at han er tilbake 
hos havbruksgiganten etter et relativt kort opphold som 
prosjektleder hos selskapet Plastsveis på Sømna.
- Utrolig spennende å være tilbake! fastslår han noen 
dager etter returen nå fra 1. april.
fra Lørenskog kom til settefi skanlegget i Glomfjord i april 
1998, da som driftstekniker, men ble senere driftslederas-
sistent for Tor-Arne Gransjøen og deretter driftsleder fram 
til han forlot høsten 2012. Plastveis var viktig leverandør 
til Marine Harvest under 100-millionerutbyggingen som 
ble vedtatt i november 2009 og gjennomført i 2010 og 
-11. Ledet av: André Spigseth. Vel overstått prosjekt fi kk 
han altså tilbud om overgang og takket ja.

MEN IKKE GLOMFJORD
- Ja, jobben min blir også nå en reisejobb, men jeg satser 

på å få låne kontorplass her på gamle tomter når jeg 
trenger det, smiler 42-åringen som er bosatt på Ørnes med 
kona Marita, og har to voksne barn.
For, nemlig, den gamle driftslederen vender ikke tilbake 
til sin tidligere arbeidsplass ved Glomfjorden. Nei, etter 
permisjonen tilhører han nå Marine Harvest Labrus, som 
er et datterselskap til verdens største oppdrettsaktør. Her 
rapporterer han faktisk til Ole Christian Norvik, tidligere 
driftsleder i Glomfjord og senere leder for Region Nord i 
Marine Harvests ferskvannssatsing.
- Jeg er ansatt som prosjektleder i Marine Harvest Labrus, 
som lager rensefi sk. Marine Harvest satser tungt på dette,. 

REISEJOBB FOR ANDRÉ
Lakselus er et kjempeproblem i oppdrettsnæringa, og 
leppefi sk er den eneste behandlingen som ikke innebærer 
medikamenter. Grønne konsesjoner og miljøvennlig 
produksjon er viktige stikkord. Marine Harvest Labrus har 
hovedbase i det tidligere torskeyngel-anlegget i Øygar-
den ved Bergen, der man i dag produseres leppefi sken 
berggylt. I tillegg har selskapet tre andre produksjonsan-
legg langs kysten til Trøndelag, og er medeier i Nordland 
Leppefi sk på Lovund.
- Dette blir en kjempespennende jobb for meg – mye på 
reisefot. Jeg skal arbeide opp mot både anlegg som skal 
fornyes, og de som skal utvides, opplyser han.

var ferdigmudret i mai i fjor, er dybden nå på rundt ni meter 
langs hele kaifronten.  
- Alt av kraner og løfteutstyr ombord driftes av våre mann-
skaper i PKL, opplyser driftslederen. 
- Og på grunn av lengden må mannskapet ombord forhale 
båten når det byttes lasterom. Likeens ved av- og på-luking 
når det kommer nedbør, slik at man unngår fukt i lasterom-
mene. 
Etter seks døgn ved kai i Glomfjord gikk ferden denne gan-
gen videre til Herøya, før kryssing over til Toledo i Ohio, en 
tur som tar om lag to uker på ”bøljan blå”.

KOM TILBAKE, PÅ ET VIS

André Spigseth forlot Marine Harvest høsten 2012. Nå 
er han tilbake.

Trinn 1 er allerede 
gjennomført - nå 
planlegger Yara i 
Glomfj ord for fullt 
neste års stor-inves-
tering. Ny vannled-
ning til 90 millioner 
kroner skal legges 
gjennom Haugvika 
og opp til Hydrodam-
men.

Den endelige beslutningen tas 
på senhøsten, når Yara-budsjettet 
spikres. Men planleggingen av 
investeringen på 80-90 millioner 
kroner, den har vært i gang lenge. 
I slutten av april knipset Indus-
triFolk sentrale, lokale fjes under 
ett av mange prosjekteringsmø-
ter: for det første parksjef Leif 
Kristiansen, vannverksansvarlig 
Per Frøskeland og prosjektleder 
Jon Roger Pedersen. Dessuten 
deres rådgivende ingeniører hos 
Norconsult i Bodø - Ronny Ger-
hardsen og Roar Olufsen.

VOLDSOMT FORBRUK
- Arbeidet nå? Vi skal gjøre en 
endelig beslutning på hvor traséen 
skal gå. Dessuten må vi prosjek-
tere ferdig hvilke materialer som 
skal brukes i selve røret, og hvor-
dan vi løser det med infrastruktu-
ren - det er endel kryssende kabler 
og rør i grunnen. Så dreier det seg 
egentlig om å kvalitetssikre best 
mulig, slik at den endelige be-
slutningen gjøres på et best mulig 
grunnlag, forklarer Jon Roger.

Altså: Yara Glomfjord skal 
legge ny hovedvannledning til 
industriparken. Fra ventilhus H, 
som er nybygget rett nedenfor 
Hydrodammen, ned gjennom 
bebyggelsen og fram til ventilhus 
A som befi nner seg rett innenfor 
portene i industriparken. Dagens 

to gamle rør er modne for å bli 
erstattet, og ny og langt større har 
nå passert gjennom de nødven-
dige beslutningsportene øverst i 
Yara-systemet. Den nye skal alene 
kunne forsyne industribedriftene 
med opp til 4.200kubikkmeter i 
timen, ikke minst Yara, som alene 
har et maksforbruk på voldsomme 
3.000 kubikkmeter i timen.

LOKALE BLIR MED
- I høst legger vi prosjektet ut 
på anbud, og så er målet å sette i 
gang første byggetrinn i løpet av 
første kvartal neste år. Resten vil 
bli gjennomført året etter, opply-
ser prosjektlederen.
- Lokale leverandører?
- I en anbudsrunde er det jo den 
beste som blir valgt, men vi ser 
klart for oss at endel kan utføres 
av lokale , ja. Så er det endel rør-
arbeid og rørsveising som krever 
spesialkompetanse, men de lokale 
skal også få regne på prosjektet, 
ja.
IndustriFolk-lesere vil huske 
vår reportasje fra juni i fjor, da 
vi besøkte anleggsarbeidet som 
utgjorde et trinn 1 av rørgate-pro-
sjektet. Nytt ventilhus nedenfor 
Hydro-dammen, nytt rør inn i 
tunnelen til dammen og ny propp 
i tunnelen. I dette prosjektet til 
7-8 millioner kroner var lokale en-
treprenører sentrale: Terje Halsan 
AS, Bilfi nger, Nordland Betongs-
agservice og Moldjord Bygg og 
Anlegg.

TRASÉ IKKE SPIKRET
Nå skal altså det virkelige pro-
sjektet gjennomføres, og delvis i 
samarbeid med Statkraft. Sist-
nevnte legger nemlig nytt spenn 
fra Fykan til Haugvika, og den 
siste biten fra området ved Glom-
fjord skole  tenker man felles trasé 
under bakken.
- Her er ting ikke endelig avklart 
ennå. Vi møter på en god del 

STORJOBBEN 
NÆRMER SEG

Prosjektet er stort, og forberedel-
sene må være gode. Disse karene 
er samlet til ett av fl ere prosjek-
teringsmøter for Yaras 90-millio-
nerinvestering i ny vannledning 
fra Hydrodammen. Fra venstre 
prosjektleder Jon Roger Pedersen, 
Roar Olufsen og Ronny Gerhard-
sen fra Norconsult, vannverksan-
svarlig Per Frøskeland og parksjef 
Leif Kristiansen.

INGEN MELLOMLANDING 
FOR BIRGER
Birger Skogsaas 
(20) var heldig 
og gikk rett fra 
lærling til fast 
jobb hos Marine 
Harvest. Dette 
skjedde bare noen 
dager etter at han 
stod med automa-
tikerfagbrevet i 
hånda.

Etter tre år som elev ved Meløy videregående skole begynte 
Birger i juli 2012 som lærling hos Marine Harvest.
- Allerede før jeg begynte kjente jeg godt til bedriften, for 
det siste halve skoleåret var jeg utplassert en dag i uken her, 
forteller han.
- Hvordan ser arbeidsdagen ut for en nyutdannet automatiker, 
Birger?
- Vel, ingen dager er like. Det er mange ulike oppgaver som 
står for tur. En del småprosjekteringer innenfor nybygg og 
forbedringer er også en god del av arbeidsoppgavene mine.
- Det er klart at når man har fått seg fast jobb, så åpner det seg 
fl ere muligheter, forteller Inndyr-mannen som de siste årene 
har bodd på Glomfjord Motell. 
- Framtiden ser lys ut for bedriften, så her ser jeg for meg at 
jeg kan bli i mange år. Jeg ønsker nok etter hvert å videreut-
danne meg som elektriker, når tiden er moden for det. Nå øn-
sker jeg først og fremst å ta lappen og se meg etter en ny plass 
å bo, smiler en fornøyd nyansatt Birger Skogsaas.

I hele fj or vår pågikk trinn 1 av prosjektet, der det ble bygget nytt ventilhus nedenfor Hydrodammen. 
Dette bildet er knipset 31. mai 2013

Behovet for kjøling av ovnene i Syrefabrikken gjør Yara til en 
storforbruker av kjølevann. På maks går det med 4.200 kubikk-
meter i timen - fem ganger forbruket til hele Bodø! Artikkelen 
stod på trykk i IndustriFolk i juni i fj or.

kryssende infrastruktur i bakken, 
så vi ser blant annet på en løsning 
der vi går opp under B-traséen av 
alpinbakken.
Avstandene som angår Yara utgjør i 
underkant av 1,9 kilometer, litt av-
hengig av nøyaktig trasévalg. 1.350 
meter fra parken og opp til skolen - 
omlag 520 derfra til dammen.
- Prosjektet skal altså gjennom-
føres i to byggetrinn. Det er et 
mål at selve sammenkoblingen og 
igangsettingen kan gjøres under 
revisjonsstansen på våren 2016, sier 
Jon Roger.
Som prosjektleder nok en nokså 
voldsom Yara-investering i Glom-
fjord. Denne gangen dreier det seg 
om stabil og langsiktig tilgang til 
kjølevann med lav temperatur - en 
kritisk viktig ressurs som også er ett 
av Glomfjord-industriens viktigste 
konkurransefortrinn.
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Helt i det stille og delvis midt 
på natta har ett av vårens va-
kreste eventyr pågått nede 
ved Glomfjorden. 4,2 millioner 
smolt har skiftet adresse.

Klokka er 03.47, og dagslyset har overtatt her 
nede ved Glomfjorden. «Ronja Nordic» har straks 
lastet 400.000 smolt og har fulle brønner – nå 
kaster mannskapet straks loss og setter kursen 
mot Mefaldskjæret ved Dønna. Brønnbåten har 
brukt natta til å laste inn store verdier, og de er 
levende.
- Leveringen av smolt på våren er helt klart en 
svært, svært viktig periode i produksjonssyklusen 
hos oss, bekrefter driftsleder Anders D. Torrissen 
hos Marine Harvest.
- Nå har vi sultet fisken i 3-5 døgn, slik at tarmen 
er tømt og vannet i brønnbåten blir renest mulig. 
På denne måten blir også fisken mer «på hugget» 
når de setter den ut i sjøvannet ved Dønna. For 
nå er det viktig at den kommer raskt i gang med 
å spise!

VERDITRANSPORT
De er klare for havet. Og nå skal de vokse raskt, 
mini-laksene. Etter nesten ett år i ferskvannska-
rene i Glomfjord er laksesmolten pleiet og fôret 
opp til 150-180 gram. Nå går ferden gjennom 
de tykke plastslangene, via brønnbåten og ut i 
saltvann. I merdene til verdens største oppdretts-
selskap, Marine Harvest.
- Vi leverer 4, 2 millioner smolt nå i vår. Med en 
snittvekt på 150-180 gram skulle dette bety noe 
sånt som 660 tonn, tallfester Anders.
Leveringen pågikk fra midt i påsken til tidlig 
denne måneden. Tre uker med døgnet rundt-an-
løp med brønnbåt – først «Ro Master», deretter 
«Ronja Nordic». Destinasjonene: Storvika i 
Sørfold, Jakobsteinsvika på Leka og altså Me-
faldskjæret, Dønna.
- Det er store verdier vi snakker om. Til opplys-
ning selges en smolt på 180 gram for rett under 
13 kroner, så 4,2 millioner smolt har en verdi for 
oss på over 53 millioner kroner, opplyser Anders.

HEVERT, FAKTISK
Industrifolk er altså på nattskift og på plass med 
fotoapparatet. Wenche Kristiansen, Jan Tore Falk 
og Tord Olsen Bjerkeli er på vakt for å sikre trygg 
og rask verditransport, denne natta mellom i alt 
fem kar i hall D og det 1.150 kubikkmeter store 
lasteområdet i brønnbåten.  På hoveddekket til 
«Ronja Nordic» finner vi et eget laboratorium 
som mannskapet, veterinærer og forskere kan 
bruke til å analysere vannkvaliteten og ta prøver 
av fisken for å forsikre seg om at den er i god 
tilstand. For lasting og lossing av levende fisk 
har båten et eget trykksystem med telling. På 
land benytter Anders og de andre rett og slett 
hevert-prinsippet.
- Vi har tidligere brukt pumper, men det er mer 

VÅRENS STORE VERDITRANSPORT

Klokka er før 04.00 på morran, men 
Wenche Kristiansen smiler bredt på 
sitt nattskift. Under vårens levering 
av smolt fra Glomfjord solgte nem-
lig Marine Harvest hele 660 tonn 
smolt til oppdrettsanlegg langs 
kysten.

skånsomt for fisken uten den mekaniske 
påkjenningen. Flyten blir dessuten jevnere, 
og da blir lastingen mer effektiv. Målet er 
lytefri fisk, og da er alle detaljer viktige, 
forklarer driftslederen.
Brønnbåten må på sin side tilfredsstille 
strenge krav til renhold. Før ankomst 
Glomfjord må den vaskes innvendig, og 
har den fraktet slaktefisk først, må den også 
vaskes utvendig.

LÆRER AV HVERANDRE
- Det er dessuten et helt annet fokus på 
samarbeid nå enn tidligere, altså mellom 
oss og de vi skal levere til. De siste årene er 
det kjørt egne kampanjer der vi systematisk 

deler kunnskap med hverandre. Vi besøker 
oppdrettsanleggene før leveringen begyn-
ner, og de besøker oss. Vi diskuterer og 
lærer av hverandre.
Med denne vårens leveranse til Sørfold, 
Leka og Dønna sender Glomfjord ut drøyt 
halvparten av årets 7,5 millioner smolt. 
Nye tre millioner smolt reiser i august. I 
leveringsperioden er brønnbåt-anløpene 
døgnkontinuerlig – for eksempel anløp 
«Ronja Nordic» konsekvent sent på kvel-
den i den siste uka denne gangen. 6-7 timer 
ved kai og innlasting fra om lag fem smolt-
kar hver gang – så tilbake til oppdretts-
anlegget. Seilingsruten er detaljert med 
punkter for utskifting av vann i brønnene. 

I områder med mange oppdrettsanlegg 
lukkes alle ventiler.

ETTERSPØRSELEN STYRER
- Det er ikke lite planlegging som kreves 
for å få best mulig flyt og økonomi i denne 
leveringen, understreker Anders.
Marine Harvest smoltanlegg i Glomfjord 
leverer kun internt, altså til selskapets egne 
oppdrettsanlegg. Det er slakteplanen ute 
i anleggene som bestemmer leveransene, 
og slakteplanene styres av det markedet 
til enhver tid etterspør. Intern etterspørsel 
etter smolt styrer dermed også produksjo-
nen i Glomfjord, som har betydelig større 
kapasitet enn dagens årlige produksjon på 

7,5 millioner smolt.
- Kvalitet er alfa og omega, og Mattilsynet 
stiller strenge krav i forbindelse med leve-
ringen. Før vi begynte, hadde vi veterinær 
inne som laget egen veterinær-attest på 
fisken som skulle leveres. Og vi måtte måle 
størrelse og vekt på 2.653 smolt – helt 
nøyaktig så mange, faktisk. Slik sikrer vi 
oss at fisken ikke er for liten for maskene i 
merdene de skal over i, forklarer Anders D. 
Torrissen.

Mattilsynet stiller strenge krav til leveringen av smolt. Jan Tore må ta stikk-
prøver der det måles størrelse og vekt.

Nok et kar er tomt, nå skal lasteslangen over i nattens 
siste. Leveransen er i trygge hender når Marine Harvests 
erfarne driftsteknikere Jan Tore Falk og Wenche Kristian-
sen er på nattskift.

Nede i de ny-tømte karene tar Tord Olsen Bjerkeli jobben med å høytrykkspyle dem 
rene.

- Værsågod, karer! Ved hjelp av hevert-prinsippet suges smolten fra karene og over i 
brønnbåten. Wenche kommuniserer med mannskapet underveis.

- Vi leverer 4,2 millioner 
smolt nå i vår. Med en 
snittvekt på 150-180 
gram skulle dette bety 
noe sånt som 660 tonn

ANDERS D. TORRSISEN
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GLOMFJORD
INDUSTRIPARK 2014
Industriparken slikker fortsatt sårene etter 
at fem bedrifter veltet og nær 500 mistet 
jobbene sine i REC-velten. Sommeren 2014 
er det imidlertid kommet ny virksomhet 
i flere tomme bygg, og spennende pla-
ner er lagt for andre. Her er Industrifolks 
byggnytt - se boblene!  

Bodø Gruppen bygde 21 meter i høyden og 
spiste et godt stykke av Setvikhaugen for å til-
by en koloss av en fabrikk til SiC Processings 
slurryproduksjon. SiC ble avviklet våre 2012. 

Nå arbeider ScanMag, ledet av Lothar 
Maruhn, hardt for at bygget skal bli Glom-
fjords nye magnesiumfabrikk. Investeringene 
blir på 1,5 milliarder kroner, og de første 
ansatte kommer trolig på plass i høst.

REC Wafer Multi var den første av 
waferfabrikkene som veltet, og etter at fabrikk-
sjef Hilde Rolandsen stanset produksjonen i tre 
måneder fra juli 2011, ble den aldri startet igjen.

I vår har tyskeide Bilfinger flyttet inn i de 
nær 10.000 kvadratmeter store lokalene, etter 
at daglig leder Tor Arne Fagerli snappet bygget 
foran Meløy kommunes omstillingsmiljø.

REC Wafer Mono gjorde et voldsomt forbedrings-
arbeid i sin splitter nye og moderne fabrikk, men REC 
valgte likevel å legge ned virksomheten fra juni 2012.

Norwegian Crystals med Reidar Langmo i 
spissen kjøpte monofabrikken høsten 2013, og så langt er 
53 personer sysselsatt i produksjon av silisiumstaver til 
solcelleindustrien. Bedriften er den desidert mest konkrete 
og vellykkede satsingen som er gjort siden Meløys omstil-
lingsarbeid begynte.

Si Pro var bedriften som ble skilt ut fra Meløy Bedrifts-
Service og som på det meste sysselsatte langt over 30 
personer i resilrkulering av silisium-avskjær fra waferfa-
brikkene.  Veltet i 2012 som en følge av RECs kollaps.

Bygget står fortsatt tomt, men Yara vurderer nå at en del 
kan tas i bruk til den kommende satsing på oksygen-pro-
duksjon. På ryktebørsen hører vi at Alf Bjørseths TEG-
ma-prosjekt snuser på Si Pro-bygget, dersom det skulle bli 
lokalisert i Glomfjord. 

Yara rev og fjernet i fjor Omformeren, etter 
å ha gjort det samme med Viadukten året før. 
Dermed har gjødselprodusenten og parkeieren 
brukt nokså mange millioner kroner på å fjerne 
gamle, forfalne og tomme industribygg. Tomta 
etter omformeren benyttes foreløpig bare til 
parkeringsareal.

Ingeniøravdelingen til Bilfinger
(tidligere HPP og BIS) har i alle år delt bygg med labora-
toriet, som i dag drives av Molab. I vår flytter imidlertid 
Bilfinger ut, ettersom selskapet har kjøpt Multibygget. Med 
på dette flyttelasset er Tocircle, som har leid overetasjen 
av ingeniørbygget. Tocircle, som har fått betydelige midler 
fra omstillingsstyret, overtar den delen av multibygget som 
opprinnelig var lokaler for ScanWafer.

Verkstedhallene til Bilfinger 
er snart 100 år gamle, og er både nedslitte og 
dårlig tilpasset til dagens virksomhet. Bilfinger 
ønsker i utgangspunktet å rive byggene, men 
framdriften på dette er ikke bestemt. Yara er også 
inne i bildet, siden bedriften har store lagerrom på 
baksiden av verkstedene.

Renseanlegget i “Belsen” 
ble ført opp som en del av den store 
utbyggingen av REC Wafer Mono fra 
2007. BioTek la ned virksomheten her 
da REC veltet.

På senvinteren i år kjøpte Geir Olsen 
bygget, og planlegger dette som hoved-
base for Vitar Service AS, som 
til nå har holdt til i de gamle industri-
bygningene i Kilvika.

Dagens “Belsen” er i hovedsak 
Halsan-land. Terje Halsan AS har 
bygget sin virksomhet kraftig opp siden 
2005, og har utvidet både brakkeriggen 
og ikke minst satt opp store lagerlokaler 
og garasje rof ranleggsmaskiner.

Utenfor dette bildet er den tidligere rå-
glasskaia omskolert til containerhavn, 
og området brukes også som oppsam-
lingsplass for avfall som håndteres av 
Terje Halsan AS.
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De andre er nok litt 
misunnelige. Det 
begynner å haste for 
dem som ikke har fått.

KRISTOFFER KARLSEN

Tre av de seks elevene sikret seg lærekon-
trakt allerede etter utplassering hos Bil-
finger. Det tette samarbeidet mellom den 
videregående skolen og industriparken gir 
mange fordeler.

- Elever som er fokusert, motivert og flink, ja, de vil vi ha i arbeid, 
forteller enhetsleder for Bilfingers Autel, Henrikke Kvam Fagerli (28). 
Fra høsten får hun den flinke eleven Kristoffer Karlsen som lærling. 
Andreas Martinussen (17), Kristoffer Halvorsen (18) og Kristoffer 
Karlsen (18) er elevene som i tre uker før påske var utplassert hos 
Bilfinger. Allerede nå sitter de med lærlingkontrakt lenge før de andre 
elevene, og dét på sitt førstevalg av arbeidsplass! 

TIDLIG REKRUTTERINGSPROSESS
- Vi synes det er svært lærerikt å komme ut til de ulike arbeidsplas-
sene. Selv om vi har mye praktisk arbeid på skolen, blir dette liksom 
mye mere alvorlig, variert og seriøst arbeid, forteller de tre elevene.
Dette er første gang Bilfinger gjør forhåndsavtaler med så mange 
elever under utplassering. Det er som oftest etter endt læretid at de 
aller dyktigste kan få tilbud om fast jobb.
- Nå får vi hånd om de gode elevene, de som er selvgående og viser 
forståelse for faget, på et svært tidlig tidspunkt, forteller fagkoor-
dinator Birger Nilsen 
Andersen (47).
- Det er helt klart en stor 
fordel å starte tidlig med 
rekrutteringsprosessen, 
smiler Henrikke, som 
føler bedriften har gjort 
gode avtaler med dykti-
ge elever.

ATTRAKTIVE ELEVER
- Superflinke elever som 
ikke er her, de har vi jo 
ikke bruk for, sier Birger. 
- Det er veldig greit å få testet dem først. 
Birger har hatt Andreas Martinussen fra Reipå som elev ved mekanisk 
avdeling.
- Andreas er en kjempeflink gutt som viser stor forståelse og interes-
se for faget. Han er også godt likt i staben vår, og jeg ser at han selv 
trives her, forteller han.
- Godt å høre, smiler en fornøyd Andreas. 
Han leker også med tanken på å ta flere fagbrev etter hvert, kanskje 
ingeniørstudium.

KAN SENKE SKULDRENE 
- Hva sier de andre elevene om at dere allerede har fått lærlingkon-
trakt?
- De andre er nok litt misunnelige. Det begynner å haste for dem som 
ikke har fått, svarer Kristoffer Karlsen.
Noen elever står i fare for å ikke få læreplass fordi de har for stort 
fravær. Våre tre elever er i alle fall enig om at det må være kjipt å ikke 
få kontrakt. 
- Nå kan vi senke skuldrene det siste halve skoleåret, og bare glede 
oss til høsten, smiler de tre dyktige elevene.

JERNGREP OM DYKTIGE ELEVER

“ALLE” VIL HA LÆRLING
Meløys systematiske satsing på fagopp-
læring har bidratt til å dempe smellen 
etter REC-kollapsen. Nå er etterspør-
selen etter lærlinger større enn noen 
gang, og MBS Opplæringskontoret 
leverer varene.

- Vi har aldri hatt på plass så mange kontrakter, så tidlig, som i 
år, fastslår Finn-Åge Pettersen.
- Hvis vi klarer å fylle de læreplassene som er tilgjengelig, kan 
vi nok komme til å passere fjoråret, altså 55 nytegnede kon-
trakter, opplyser lederen ved MBS Opplæringskontoret.

PÅ TUR OPP
Han gjør opp status i mai, drøyt tre måneder 
før årets formidling skal være avsluttet 1. 
september. Forespørselen til medlemsbedrif-
tene gikk ut rett etter årsskiftet, og gjennom 
vinteren er det avklart at de om lag 30 «akti-
ve» medlemsbedriftene i opplæringskontoret 
etterspør noe nær 55 lærlinger.
- Nedturen var nok i 2012, nå er det på tur 
opp igjen. Pr. i dag har vi på plass over 45 
forhåndsavtaler, og er i god rute. Det nye i år 
er at formidlingen skal være avsluttet allerede 
1. september. De som står uten læreplass da, 
skal ha et tilbud fra avgiverskolen sin, altså 
et opplegg på 18 måneder dersom det er et 
skoletilbud, forklarer Finn-Åge.
- Det er også gledelig å se at nivået blir stadig 
høyere på de elevene som skal ha læreplass – 
både på karakterer og på lavt fravær.

Kommunen er størst
Opplæringskontorets største enkeltkunde 

er nå Meløy kommune, som i år ber om 14 lærlinger - åtte 
helsefagarbeidere, fire barne- og ungdomsarbeidere og to 
institusjonskokker. Offentlige læreplasser bidrar også Nord-
land Fylkeskommune med – i alt seks, der fire er barne- og 
ungdomsarbeider, mens de de andre er i insitusjonskokkfaget 
og IKT driftsfag.  Yara Glomfjord vil ha 12, der åtte er i kje-
miprosessfaget og fire på logistikk, mens EWOS på Halsa ber 
om tre - to i kjemiprosess og én industrimekaniker. Bilfinger 
her i industriparken skal ha fire – både platearbeider, industri-
mekaniker, elektriker og automatiker, mens Halsa Bygg har 
bestilt lærling i både tømrer- rørlegger og salgsfaget. Fra lista 
ser vi også at både Meløy Elektro og El-Team vil ha lærlinger, 
likeens Nordtun HelseRehab, Mix Flipper kiosk, Rødøy Slip 
og Marina, Meløy Auto og Mediehuset Meløy, bedriften som 
produserer IndustriFolk – her er faget mediegrafiker.

Sliter med kokker
- Faktisk er etterspørselen større enn det vi 
kan dekke, i hvert fall sliter vi med å finne 
lærlinger til et enkeltfag som kokkefaget. Her 
ønsker både Nordtun HelseRehab, sykehjem-
mene på Ørnes og Vallsjøen, samt Rødøy 
kommune, lærling fra høsten, men så langt 
har vi ikke fått dette på plass, sier Finn-Åge.
Dermed skal det nå jobbes mot grunnskolen. 
Finner man 10. klassinger som er interessert i 
kokkefaget, vil det kunne syes et opplegg med 
praksis ved et institusjonskjøkken kombinert 
med skolegang, altså uten å ha gjennomført 
de to årene ved videregående skole først.
- Når det gjelder lærlinger, er det flere be-
drifter som tar samfunnsansvar, og jeg håper 
enda flere vil komme. På nasjonalt plan har 
alle partene i arbeidslivet, organisasjonene og 
myndighetene signert en samfunnskontrakt på 
dette, altså å få flere lærlinger i arbeid for å 
styrke yrkesopplæringen. 

Henrikke Kvam Fagerli og Birger Nilsen Andersen tar jerngrep rundt de dyktige elevene frem til høsten. De 
er allerede signert som  lærlinger hos Bilfinger. På bildet ser vi fra venstre Kristoffer Karlsen, Andreas Marti-
nussen og Kristoffer Halvorsen.

Fagkoordinator hos Bilfinger, Birger Nilsen Andersen, tester også ut høstkolleksjonen 
av lærlinger. 

- Fokuserte og flinke elever som dere vil vi ha i arbeid hos oss i Bilfinger! forteller en-
hetsleder Henrikke.

Helsefagarbeider er det største faget i porteføljen til MBS Opplæringskontoret, og helsefagarbeidere er ettertraktet hos kontorets største kunde, Meløy kommune. Her ser vi fire 
unge representanter for faget, der (f.v.) Robin Myrvold og Stine Brandtzæg allerede er lærlinger, mens Thea Angell og Emelie Johansen fortsatt er elever i faget.

- Vi har aldri hatt på plass så 
mange lærekontrakter, så tidlig, 
som i år, opplyser Finn-Åge 
Pettersen.

industri
FOLK
NOE FOR DIN BEDRIFT?

Industrifolk er et næringslivsblad med 
tilholdssted i Glomfjord Industripark. 

Magasinet gis i dag ut seks ganger hvert 
år, og distribueres til abonnenter og alle 
ansatte i bedriftene som deltar i samarbei-
det: Yara, Bilfinger, Marine Harvest, Meløy 
BedriftsService, Terje Halsan AS, INVIS, 
EWOS og Meløy Elektro. 

Industrifolk produseres av Mediehuset 
Meløy AS på oppdrag fra disse bedriftene, 
og profilerer aktiviteten og de ansatte i 
virksomhetene. Ønsker din bedrift å delta 
i Industrifolk?
Ta kontakt for mer informasjon!
Tlf. 75 75 06 00 eller 99 29 99 08
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BILFINGER FLYTTER BILFINGER FLYTTER

Lettelse og spenning preget sjefer og ansat-
te da Bilfinger heiste flagg og spiste kake. 
Endelig er multifabrikken overtatt og kan 
tas i bruk.

Veien er ennå lang før Bilfinger drar full nytte av sine nye og moderne 
lokaler. Men, det var en både viktig, hyggelig og symbolmettet dag de 
ansatte fikk være med på forrige måned. De flotte Bilfinger-flaggene 
ble heist til topps på to flaggstenger, før alle samlet seg i den nye og 
flotte kantina. For å sprette innflytterkake, og for å gjennomføre det 
aller første allmøtet i vedlikeholdsbedriftens nye lokaler, altså multifa-
brikken etter REC.

SJEFEN TOK TUREN
- Dette er veldig spennende, samtidig som det kjennes veldig godt. 
Det føles godt å få til noe, noe som virkelig har betydning. Jeg har 
jobbet mye for å få til dette, og ikke minst har det vært viktig å kunne 
tilby staben en arbeidsplass de både kan få tilhørighet til, og der de 
kan trives, forteller Tor Arne Fagerli på selve flaggheisingsdagen, 8. 
april i år.
Til å hjelpe seg ved flaggstengene hadde han assistanse av adminis-
trerende direktør Paul Rune Aasrum i Bilfinger Industrial Services 
Norway AS. Han tok turen ens ærend for å delta i markeringen av at 
avdelingen hans i Glomfjord nå har overtatt om lag 10.000 kvadrat-
meter produksjonslokaler etter RECs bostyre.

VAR EN HODEPINE
- Tor Arne, fra du første gang tenkte tanken på overtakelse – hadde du 
trodd at dette skulle ta så lang tid?
- Nei, det trodde jeg virkelig ikke, jeg trodde det skulle gå mye, mye 
raskere. Men dét er historie nå – nå gjelder det å se framover. Det 
vil ta tid å få tømt dagens lokaler og få flyttet alt over, men nå er vi i 
gang, sier vedlikeholdsgigantens lokale leder.
Skjebnen til de enorme lokalene etter REC Wafer Multi har vært en 
murrende hodepine for industrimiljøet siden REC stoppet waferpro-
duksjonen i juli 2011. Sterke stemmer i Meløys omstillingsorganisa-
sjon så lokalene som en indrefilet for å lokke en ny og stor industrie-
tablering til Glomfjord. Bostyrets påståtte sendrektighet skapte etter 
hvert stor frustrasjon, før forløsningen altså kom sent i fjor høst. Da 
overbød i praksis Bilfinger det lokale, nyetablerte eiendomsselskapet 
Sol Nord Eiendom, og sikret seg både dette bygget, et slurrybygg i 
bakgården samt renseanlegget etter BioTek.

STORE AMBISJONER
- Nå får dere en heeelt annen arbeidsplass og heeelt andre muligheter! 
Dere skal være glad for at dere har en sjef som Tor Arne – han har 
vært på meg og flere andre i ledelsen som en klegg for å få dette til, 
og dét lyktes han veldig bra med! Sa Paul Rune Aasrum i sin innle-
dende tale til de om lag 50 ansatte som hadde anledning til å være 
tilstede.
Administrasjonen, med nettopp Fagerli i spissen, er allerede på plass, 
og nå flytter avdeling for avdeling over. Bilfinger i Glomfjord har am-
bisjoner om å ta store oppdrag for både oppdrettsanlegg, kraftstasjo-
ner og offshorenæringa, i tillegg til dagens hovedkunde Yara Glom-
fjord. Med disse ambisjonene passer de store og moderne lokalene 
etter REC som hånd i hanske.

HEISTE 
FLAGG, 
SPISTE 
KAKER

4. april 2014 klokka 09.02 ble et 
spesielt tidspunkt i Glomfjord. 
Og litt rart for hovedpersonen 
Johnny Kristensen.

- Ja, det er klart det er litt rart, det var en flott ar-
beidsplass, innrømmer 60-åringen som selv er inne 
i siste runde av sin egen yrkeskarriere.
IndustriFolk er med i liften opp langs den tidligere 
Multi-veggen. Johnny har et oppdrag denne morge-
nen - han er på jobb for Bilfinger. Det var et samar-
beid mellom vedlikeholdsbedriften og nå nedlagte 
REC Wafer som gjorde at han selv ble sikret arbeid 
fra 2012 og til egen ”afp-alder”.

REC ER GLEMT
- Nå skal det skje! sier Johnny og lader den elektris-
ke skrumaskinen. Han skrur raskt ut et titalls skruer. 
Så løfter han ned en stor R.
Ja, for Johnny har denne fredagsmorgenen fått i 
oppdrag å skru ned REC-bokstavene og sol-logo-
en fra veggen. For godt. Nå tilhører nemlig denne 
veggen Bilfinger. Produksjonen av multiwafere i det 
omlag 10.000 kvadratmeter store industribygget ble 
stanset midlertidig i juli 2011, og kom aldri i gang 
igjen. REC kastet inn håndkleet etter enorme tap da 
overproduksjonen i verdensmarkedet hadde sendte 
prisene ned i den mørkeste kjelleren. Når Johnny 

Kristensen nå skrur ned den siste REC-logoen i 
Glomfjord , er det knapt nok noen viktig milepæl. 
Men et viktig symbol-handling for mange: REC er 
pakket bort og glemt - nå ser Glomfjord-industrien 
framover.

HELDIG ORDNING
- Det var i februar i 2001 at jeg begynte der, i Scan 
1, , mimrer Johnny.
- Jeg hadde aldri jobbet i fabrikk før, aldri tatt i en 
PC, så jeg var helt nervevrak i starten! Men,  det 
gikk seg nå til, flirer den slagferdige verkstedarbei-
deren.
I de 12 årene i waferproduksjonen fikk han fartstid 
både på ovnene og sagene og rentrommet, før 
waferlinjene. Men i motsetning til de fleste av sine 
tildels unge arbeidskolleger var Johnny godt voksen 
da REC-karrieren begynte. Den gangen 48 år hadde 
han rukket et liv til sjøs og flere år som sjåfør hos 
Terje Halsan AS og det samme hos Egil Svends-
gård, samt et opphold i innkjøpsavdelingen til Yara.

- Nå brukes jeg til litt forskjellig, for eksempel det-
te. Det var en heldig ordning for meg at jeg kunne 
gå fra REC til Bilfinger, og stå i arbeid her til jeg 
skal gå av som afp-pensjonist på 62 år, sier Johnny 
fornøyd.
Som altså også fikk det litt symbol-tunge oppdraget 
med å ”avslutte” RECs historie i Glomfjord.

- Takk for hjelpen, sjef! sier Bilfingers Glomfjord-leder Tor Arne Fagerli, og serverer innflyttingskake til selskapets administrerende direktør Paul Rune Aasrum. 
Endelig kunne Bilfinger-staben feire med kake og flaggheising at de nå flytter inn i den tidligere multifabrikken etter REC Wafer.

Johnny Kristensen er tidligere REC-mann, nå avrunder han yrkeskarrieren i Bilfinger. Han ble valgt 
til den symbol-mette oppgaven det var å skru ned først REC-navnet, deretter logoen, fra veggen på 
multibygget. Nå er Johnny, verkstedleder Bjørn Espen Kristensen (t.v.) og Joseph Tea i staben som har 
overtatt lokalene etter den tidligere waferfabrikken.

JOHNNY GJORDE JOBBEN
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Siv Bloch (45) 
er bosatt i Glomfjord. Hun har barna Thomas (24), Monica (18) Camilla (17) 
og Silje (15). I 1988 begynte hun ved Marine Harvests anlegg i Glomfjord. 
Her jobbet hun frem til 1994, da hun startet på linjen for salg, service 
og markedsføring. I 2002 ble hun «headhuntet» tilbake til jobben ved 
settefiskanlegget. For 8 år siden tok hun fagbrev i aquakultur og har i dag 
stilling som driftstekniker. Hun har også vært tillitsvalgt over en lengre 
periode. Siv er også engasjert i mye frivillig arbeid, Vinterfestivalen ligger 
hennes hjerte aller nærmest.

HAR EN RAUS 
ARBEIDSGIVER
Ung, men likevel en av de mest rutinerte 
i staben på Marine Harvest. Siv Bloch (45) 
beskriver arbeidshverdagen slik: Utfor-
drende, med krav om både selvstendighet 
og evnen til å kunne samarbeide i team!

Allerede i 1988 hadde Siv sin første arbeidsdag ved Marine Har-
vest sitt anlegg i Glomfjord. Selv om hun i perioder har vært litt til 
og fra, har hun snart 20 års fartstid fra næringen.
- Jeg får brukt meg selv i mange ledd og har varierte dager. Og så 
føler jeg at jeg har fått være med på å skape en arbeidsplass som er 
både solid og bærekraftig. Klart jeg er fornøyd med jobben min. 

MANGFOLDIGE OPPGAVER
Daglig røkting, plukking av dødfisk, fôring, sjekking av vann og 
oksygen, sortering, blodprøvetaking, karspyling, levering…lista 
over Sivs mange arbeidsoppgaver er lang. 
På et av verdens største settefiskanlegg går det så det suser. An-
legget som på årsbasis har kapasitet til å 
produsere inntil 12 millioner individer, 
har gjennomgått en rivende utvikling de 
siste årene. Siv har fulgt med som den 
berømmelige nissen på lasset.
- Hvis man går et par tiår tilbake i tid, var 
det oppdrett omtrent på hvert eneste nes 
rundt omkring. Nå er det kun de virkelig 
store aktørene på markedet som er igjen, 
Marine Harvest er størst i verden, det 
forplikter. Å bygge og vedlikeholde slike 
anlegg koster penger, da kreves det en 
solid økonomisk ryggrad for å stå han av. 
Mattilsynet stiller strenge krav vi er nødt 
til å innfri. 
- Hva med endringer i den daglige drif-
ten, hva er den største forskjellen på før 
og nå?
- Det er mindre fysisk tungt nå enn tidligere. I begynnelsen måtte 
vi bære 30 liters bøtter med fisk og sekker med fôr som veide mel-
lom 25 og 30 kilo. På den tiden hadde vi 80 kar som hver skulle 
ha en slik sekk daglig. Da ble det lagt et godt grunnlag for solide 
muskler, kan du si!

GAVMILD
Siv beskriver arbeidsgiveren sin som raus i forhold til å påspandere 
opplevelser. Familietur til «syden» ble brukt som gulrot for ekstra-
jobbing i forbindelse med bekjempelse av sykdom ved anlegget. 
- Den fikk vi bukt med, men demontering av absolutt alt utstyr 
måtte til. Jeg tror ikke det var en eneste skrue som ikke ble des-
infisert. Vi gjorde alt for å mobilisere topp motivasjon. Og bank i 
bordet, vi har ikke hatt sykdom etter den sjauen! 
Marine Harvest sentralt satser mye på anlegget i Glomfjord. Båttur 
til Kiel har de ansatte også fått, i tillegg yrer det stadige gavedrypp 
på de 19 ansatte.
- Ja, jeg skal ikke nekte for at slik oppmerksomhet motiverer ek-
stra. Det viser jo bare at vi, og det vi får til her inne i fjorden, settes 

pris på! 
Som nevnt over har næringen gjennomgått en rivende utvikling de 
siste årene. Alt er mer automatisert enn da Siv var fersking i bedrif-
ten.  Selv om produksjonen i dag er høy, er det teoretisk mulig med 
en seksdobling av dét igjen.
- Vi beveger oss stadig fremover og jobber kontinuerlig med forbe-
dring, dét gjør det morsomt å være på jobb!

TILLIT TIL SIV
Siv kler også rollen som tillitsvalgt godt. Selv mener hun det er en 
forholdsvis enkel jobb å inneha når konfliktnivået er lavt.
- Jeg tror vi har hatt få personalsaker hos oss i forhold til den 
gjennomsnittlige bedrift. Selv hadde jeg aldri tenkt tanken på å bli 
tillitsvalgt. Når dét er sagt så har jeg lært veldig mye av å ha dette 
vervet. 
Hun er ikke redd for å si hva hun mener, Siv. Selv tror hun dét er 
den viktigste årsaken til at hun ble forespurt. 
- Så takket jeg ja, og siden har jeg fått være med på mange inter-
essante kurs. Det er greit å ha kunnskap om arbeidsmiljølov og 
forhandlingsteknikk, samt lære mer om det helt nødvendige sam-

arbeidet mellom ledelse og ansatt, smiler hun 
og understreker at det har vært 10 givende år 
i rollen som de ansattes talskvinne. 
- Jeg har fått delta i mange prosesser og vært 
med på å ta viktige avgjørelser. Noe av det 
har selvfølgelig vært vanskelig også. Uansett 
har det vært viktig for meg å tale flertallets 
sak, selv om det betydde at jeg måtte sette 
egne meninger til side. Kun én gang i løpet 
av disse årene har jeg reservert meg fra å 
bære fram en sak. Når dét er sagt har jeg 
alltid vært opptatt av å ikke fremstå som en 
paragrafrytter, det viktigste en tillitsvalgt kan 
gjøre, er å fremme et godt samarbeid mellom 
«sjeferiet» og de «på gulvet».
En av de mest tilfredsstillende enkeltsakene 
Siv har vært med på å drive frem, var den 

forrige arbeidstidsordningen for de ansatte i Glomfjord. 
- Det var morsomt å se at den fungerte når den trådte i kraft, smiler 
Siv.

GOD DAG PÅ JOBBEN
Hun nøler ikke, Siv, når vi spør henne om hva som gjør en dag på 
jobben god.
- Først og fremst har jeg fine dager når vi når de målene vi har satt 
oss fore. Det er viktig at folk har et eierforhold til arbeidsplassen 
sin. Jeg er opptatt av at det skal se bra ut rundt meg, og at ting skal 
gjøres skikkelig. 
En «rævva» dag oppleves først og fremst hvis det blir problemer 
med anlegget. 
- Vi opplevde en gang at hovedvannledningen røk og at vi plutselig 
sto uten tilgang på ferskvann. Da vet du at det haster, at ting må 
gjøres fort. Samtidig er det viktig å beholde roen, for det er liten 
vits å få panikk. Jammen gikk det ikke bra den gangen også, vi har 
vært heldige!

- Vi opplevde en gang 
at hovedvannledningen 
røk og at vi plutselig 
sto uten tilgang på 
ferskvann. Da vet du at 
det haster, at ting må 
gjøres fort.

- Det er greit å 
ha kunnskap om 
arbeidsmiljølov og 
forhandlingsteknikk, 
samt lære mer om 
det helt nødvendige 
samarbeidet mellom 
ledelse og ansatt.

…fortsetter på neste side
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Thobias Grytvik (30)  var en 
av de heldige gutta som kom 
inn i varmen hos Yara etter 
nedleggelsen av REC. Etter 
halvannet år som vikar i PKL  
kunne Ørnes-gutten  signere 
arbeidskontrakten 1. april.

- Siden jeg stortrives i jobben min, er jeg 
selvfølgelig superfornøyd med at jeg nå har 
fått meg fast jobb! fastslår Thobias. 
Etter endt læretid i Fullgjødselfabrikken og 
Syrefabrikken, og med et solid fagbrev i 
lomma, stod militæret for tur.
- Så, da jeg kom hjem igjen, fikk jeg med en 
gang fast jobb på Mono, og der var jeg til de 
la ned virksomheten i 2012.
Ikke mange ukene etterpå var Thobias i full 
sving igjen der han  hører hjemme, nemlig i industrien. Og PKLs team var heldige å 
få operatøren med på laget. 
- Hva tenker du om fremtiden da, Thobias?
- Her trives jeg kjempegodt, så her vil jeg være. Her er det mye varierte arbeidsopp-
gaver og ikke minst kjempetrivelige kollegaer, forteller den nyansatte. 
 Thobias er samboer med Renate Ødegård, også fra Ørnes, og sammen har de barna 
Natalie (10) Jonas (7) og Nièz (2 mnd).

Tidligere REC-ingeniør Tom 
Ole Øvrum (49) har hatt sine 
første arbeidsuker i HMS-av-
delingen hos Yara.

- Jeg har fått ei lang liste med potensielle ar-
beidsoppgaver, så her blir det ikke tid til å kjede 
seg, smiler den nyansatte HMS-ingeniøren, som 
tiltrådte 5. mai. 
Tom Ole er utdannet sivilingeniør i prosesstek-
nikk. Han har jobbet seks år for Norske Skog, 
deretter åtte for REC i Glomfjord, og de siste 
årene har han hatt Meløy Næringsutvikling som 
arbeidsgiver. Som en del av omstillingsarbeidet 
er han en av dem som har fulgt opp prosjekter 
som skal føre til nye arbeidsplasser i Meløy. 
Nå skal han altså jobbe med kvalitet og det å 
forbedre ytterligere Yaras arbeid innenfor helse, 
miljø og sikkerhet.
- Hvordan tror du den nye arbeidshverdagen din kommer til å bli da, Tom Ole?
- Det ser kjempespennende ut. Mange ulike oppgaver som venter på meg. De har ikke 
akkurat vært overbemannet på denne avdelingen, så det er nok å henge fingrene i frem-
over, forteller han.
- Jeg er glad jeg nå har fått meg en stabil og trygg jobb, slik at jeg slipper å flytte, sier 
Tom Ole, som opprinnelig er fra Engavågen men nå er bosatt i Storvika med samboeren.

INGEN ”DAUTID” 
FOR THOBIAS

FRA MNU 
TIL HMS

Allsidig og arbeidssom. Bra 
beskrivelse av Brian Brun. Nå 
INVIS-mann med ambisjoner.

- Joda, det har vært travle og interessante år, 
smiler 36-årige Brian, som siden årsskiftet har 
vært en del av den raskt voksende staben til 
INVIS i industriparken.

For hvor skal vi egentlig begynne? Med 
fisker-karrieren? Eller årene i Bodø som heis-
montør? Eller ingeniør-utdanningen?
- Bjørn Wiggo (Eriksen, red. anm. ) ringte meg 
faktisk for ganske mange år siden og tilbød 
meg jobb. Vi har holdt kontakten, og i fjor 
sommer ringte han meg på nytt og sa: ”Skal du 
være med, så må du tenke deg om på nytt nå”!

TURTE IKKE HELT...
Dermed hoppet Reipå-mannen av etter over 
sju år som leder for Bodø-avdelingen til 
Lift-Tech. Underveis hadde han derigården 
tatt fagbrev som heismontør, og betjent kunder 
som Meløy Energi, Kaikanten og Ørneshal-
len i Meløy, og selvsagt hovedkunden oppe i 
byen, nemlig Nordlandssykehuset.
- Jeg overtok som leder ganske kort tid etter 
jeg begynte. Han som sluttet var faktisk Ståle 
Andersen fra Reipå, opplyser Brian.
- Da Bjørn Wiggo spurte meg første gangen 
var INVIS ganske ferskt, og selv hadde jeg ak-
kurat fått fotfeste i Lift-Tech, så jeg turte ikke 
helt å slippe taket. Så kjøpte jeg meg leilighet i 
Bodø og satte den i stand og bodde i, mens jeg 
ukependlet hjem.

MEN PÅ PLASS NÅ
Men fra januar i år er han altså på plass. 
Samboer, to barn i Meløy, INVIS-jobb med 
tegning, konstruksjon, visualisering - fagfelt 

INVIS KAPRET TRAVEL BRIAN

han har hatt so stor interesse og hobby i 
mange år.
- Akkurat nå er jeg byggeleder for de nye 
kontorene våre i ingeniørbygget etter Bil-
finger, forteller broren til Svante Brun på 
Marine Harvest - sønnen til Karen Anna 
Brun og Jens Jensen.
- Men det var jo mer, da?
- Ja, hehe, jeg har vel egentlig aldri 
sluppet helt tak i det å fiske. Mens jeg var 
leder hos Lift-Tech fikk jeg hvert år fri en 
måned for å dra på torskefiske ved Røst 
sammen med Roar Wallmann. Jeg var 
med og rigget den båten om for ham og 

har stort sett rodd fisket sammen med ham 
hvert år bortsett fra de to siste.
Brian sørger også for å oppdatere sine 
papirer og godkjenninger både som fisker 
og elektriker.

FISKER. INGENIØR.
Det var nemlig som fisker han startet ut, 
Brian, etter videregående skole på Ørnes. 
Garn, not, snurrevad. Mannskap for Leif 
Bjerke, Torleif Skotheimsvik og Kjell 
Halvorsen. Men så valgte han elektriker-
veien - tok fagene som privatist kombinert 
med jobb for Finne på Ørnes-kaia - med 

læretid og senere fast jobb hos Meløy EL-
Team og senere altså Lift-Tech.
- Nå har jeg i flere år hatt lyst til å gå inge-
niørveien. Men ikke på elektro eller auto-
masjon - jeg synes jeg mestrer de feltene. 
Så det blir nok maskinfag, og da håper jeg 
å bli med på Y-veien, ingeniørkurset som 
nå styres av Opus Meløy og Meløy Utvik-
ling i samarbeid med høgskolen i Narvik, 
opplyser Brian.
Som fortsatt er arbeidssom, altså. Travle 
år venter i INVIS, bedriften som vokser 
raskt.

Henter død fisk: Siv og kollega Eileen Kristiansen ved Marine Harvest, jobber med å hente død fisk opp av karene.

 Tidligere utbygging: Det satses mye på anlegget i Glomfjord, Her er Siv sammen med fra venstre: Andre Spigseth og 
Wenche Kristiansen under storutbyggingnen fra 2009-2011.

Vinterfestivalkomite: Siv er en «hund» etter frivillig arbeid. Her sammen med resten av komiteen for Vinterfestivalen 
2013. Siv ses som nummer tre fra venstre.

- Kanskje har jeg litt lett 
for å si ja til ting når folk 
spør. En periode var 
jeg til og med leder i 
menighetsrådet. 

- Hvordan tror du at du oppfattes som kollega, Siv?
- Ett av mine største fortrinn sosialt, er kanskje mitt gode 
humør. Samtidig er jeg nok veldig bestemt. Jeg er opptatt 
av at mine arbeidskolleger skal ha mulighet til å vokse. 
Så forsøker jeg å ta vare på dem hvis de har en dårlig dag 
eller hvis de blir syke. Det er viktig å bry seg! Noen gan-
ger er det nok å sende en tekstmelding for å høre hvordan 
«ståa» er.
Selv har Siv nettopp vært gjennom en lang sykemel-
dingsperiode. 
- For meg betyr det mye at ikke bare ledelsen, men også 
mine kolleger, bryr seg. Hvis man ikke hører noe når man 
er borte, er det lett å få tanker om at man ikke er savnet. 
Man bør få vite at man er en viktig brikke på arbeidsplas-
sen selv om man er «ute av drift» i en periode.  Mitt råd 
til de som vet at de blir vekk fra jobb en stund, er å be om 
å få jobbinfo på mail. Følg med. Ansvaret går sånn sett 
begge veier.

ANDRE PLANER
For åtte år siden tok Siv fagbrev i aquakultur og kalles 
i dag formelt driftstekniker. Det er imidlertid ikke bare 
oppdrett som ligger hennes hjerte nært. I-94 startet hun 
med utdannelse innen salg, service og markedsføring, 
og  i en kort periode var hun innom som arbeidstaker på 
apoteket på Ørnes.
- Der hadde jeg det veldig fint, salg og service er noe jeg 
trives godt med. Fremtidige yrkesdrømmer kan være å få 
jobbe ett-par år på et sjøanlegg. Det hadde vært morsomt, 
tror jeg. 
Når det gjelder sosiale happeninger på jobb beskrives Siv 
som en foregangsperson. 
- Kanskje har jeg litt lett for å si ja til ting når folk spør. 
En periode var jeg til og med leder i menighetsrådet. 
Hun flirer bredt når hun tenker tilbake. 
- Jeg var litt stresset da jeg ble spurt om å stille til valg 
og svarte vel nærmest ja i affekt. Jaggu ble jeg valgt inn. 
Det jeg er mest fornøyd med fra den perioden, er at jeg 
var med på ansettelsesprosessen rundt sogneprest Leif 
Larssen. Dét valget er jeg glad for!
Hun ser ikke mørkt på å delta på dugnad både hist og her, 
Siv. I fleng kan nevnes: Arrangementsansvarlig for hånd-
ball, fotballtrener for Glomfjords første jentelag, leder i 
FAU, leder SU, deltagelse i kommunalt foreldreutvalg, 
med i Vinterfestivalkomité og engasjert i Baron-cup.
- Hvorfor gidder du?
- Først og fremst synes jeg at det er veldig artig og sosi-
alt. Det er morsomt når det skjer noe. Å få gi noe tilbake 
til bygda synes jeg også er viktig, derfor er kanskje Vin-
terfestivalen det jeg brenner aller mest for. Jeg drømmer 
allerede om å få Truls eller Valen hit til neste år. Jeg liker 
at det skjer ting rundt meg!

… fortsettelse fra forrige side



B
SISTE SIDEN SIDEN SIST

De har fått frist til 1. juli, M3 Anlegg. Altså fra Yara, og fristen gjelder fjerning av de flere titalls tusen kubikkmeter masse som ligger på grusbanen ved Meløy Fritidsbad i 
Glomfjord. Det er nemlig Bodø-entreprenøren som eier de grove steinmassene som ble sprengt ut av Setvikhaugen for å gi plass til slurryfabrikken. Noe stammer også fra 
sprenging av trasé for den nye innfartsveien til industriparken. Det er Yara som eier baneområdet, og avtalen med M3 Anlegg er at det innen 1. september skal være bragt 
tilbake til sin opprinnelige stand. Det foreligger ingen planer for området annet enn at det skal benyttes til helikopterlandingsplass.

Egen Yara-benk un-
der Meløyseminaret. 
Fornøyde ledere.

Om lag 100 lokale næringslivsle-
dere, politikere og inviterte gjester 
inntok Halsa Samfunnshus i 
slutten av april. Det andre Meløy-
seminaret i rekken befestet sin 
posisjon som årets viktigste arena 
for nettverksbygging og utveks-
ling av nyheter og informasjon til 
og fra næringslivet. En delegasjon 
fra Yara reserverte egen benk.

OG SPESIELT VIKTIG:
- Dette var første gangen jeg 
deltok, og det var en positiv opp-
levelse. Jeg synes programmet var 
spennende, og Erlend Bullvågs 
analyse av Meløy var interessant, 
sier fabrikksjef Arve Jordal.
Han kom til Halsa sammen med 

sin nestkommanderende Leif 
Kristiansen, samt logistikksjef 
Kristine Haukalid og HIAF-leder 
Frank Andersen. Yara var altså 
godt representert blant de over 
60 bedriftene som hadde sendt 
deltakere.
- For oss var det selvsagt spesielt 
interessant å høre om magne-
siumfabikk, et prosjekt Meløy 
Næringsutvikling jobber hardt 
med. Kommer det et gjennom-
brudd der, så er det viktig for både 
Meløy og Glomfjord Industripark, 
understreker Arve.
- Og så var det første gang jeg 
hørte på Alf Bjørseth, og det var 
et inspirerende foredrag

BESKJED TIL BANKEN
Frank Andersen lot seg også 
begeistre av Alf Bjørseth og 
mener mange bør lytte til Scan-
Wafer-gründerens filosofi. Han 

LYTTET OG LÆRTE

synes i tillegg at Erlend Bullvågs Meløy-analyse 
var tankevekkende, og at det nå er viktig for Meløy 
å «komme seg videre». Og, HIAF-lederen har et 
budskap til bankene.
- Det ryktes at mange små bedrifter ikke kommer seg 

noen vei fordi bankene ikke vil hjelpe dem. Det er 
viktig at bankene oppfatter signalene om at det ikke 
er grunn til å være veldig nervøs. For de er viktige 
oppe i dette – uten banker som i det minste tør å ta 
litt risiko, så kommer vi ingen vei!

Fire fra Yara på plass under Meløyseminaret på Halsa, fra venstre Arve Jordal, Frank Andersen, Kristine 
Haukalid og Leif Kristiansen.


