
BREEN BRER OM SEG

SIDE 22SIDE 4SIDE 2

SIDE 14-15

SIDE 6-7

Glomfjord, 24. mai
Nr. 4-2017

Svartisen AS fikk råd fra 
cruise-agenten

Stor interesse ved
sesongstart

TILBAKE
SOM 
KOKK

GODT SAMARBEID I 
MØRK TUNNEL

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

TILBAKE
TIL
YARA

TILBAKE 
ETTER 
STUDIER



RUNDDAGER
 

VI GRATULERER!

Ansvarlig utgiver: 
Mediehuset Framtia

Kontaktinformasjon:
Mediehuset Framtia 
Spilderneset 12, 8150 Ørnes
Tlf: 75 75 06 00
Tlf: 99 29 99 08 
edmund@framtia.no

Bilagsansvarlig:
Edmund Ulsnæs

Grafisk design: 
Ellinor Ann Skaret 

Trykk: 
AN Trykk

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

Ny Næring distribueres som månedsbilag i Framtia 
følgende onsdager i 2017: 1. februar, 8. mars, 5. 
april, 24. mai, 21. juni, 6. september, 4. oktober, 
1. november, 29. november og 20. desember. Du 
finner også artikkelstoffet fritt tilgjengelig på 
www.framtia.no

Marine Harvest-sjefen er fornøyd med 
laginnsatsen under bedriftens siste profi-
leringstiltak, nemlig markedsdagen under 
Vinterfestivalen i Glomfjord. 10 ansatte 
stilte opp for å fortelle om selskapet de er 
stolt av å jobbe for.

SKULLE ØNSKE MER
- Veldig mange kom bort for en prat, og 
deltok i quiz-en vår, forteller Rose.
De besøkende til standen på Glomfjord 
Torg denne lørdagen fikk nemlig bryne seg 
på spørsmål om det lokale smoltanlegget, 
og om konsernet Marine Harvest. Visste 
du for eksempel at velkjente John Fredrik-
sen ‘bare’ eier om lag 17 prosent? Eller at 
smolten fra Glomfjord blir til over 300.000 
laksemiddager hver eneste dag?
- Generelt ser vi at folk flest vet lite om det 
vi holder på med, eller i hvert fall mindre 
enn vi kunne ønske, sier Rose som bak-
grunn for ønsket om tydelig profilering.  

MER TIL HØSTEN
Staben hennes på 19 er viktige i en produk-
sjon som gir voldsomme verdier i neste 
ledd, altså ferdig laks på 6-7 kilo solgt fra 
Marine Harvest sine havanlegg. Og stor 
verdiskaping lokalt i Meløy, for eksempel 
kjøp av varer og tjenester fra både bygg og 
anlegg, forretninger og tjenesteleverandø-
rer. Dette er viktig å profilere, for eksempel 
med tanke på rekruttering.

DE PRESENTERTE STOLT
- Vi hadde med 250 por-
sjonspakker med sushi for 
utdeling, og alle de ble 
spist, smiler Rose Olsen.

Marine Harvest-staben stilte med servering, konkurranse og premier under markeds-
dagen i Glomfjord på senvinteren. Fra venstre Malin Fagerli, Eirik Falk, Lise Wallmann, 
Kim Aronsen, Tord Bjerkeli, Andreas Hagland (delvis skjult), Rose Olsen, Tony Hansen, 
Richard Strand og Marte Fossen. Foto: Ingunn Dahle.

- I tillegg til markedsdagen er familiedagen 
i august, og fiskerimessa til høsten, viktig å 
bruke til å vise fram det vi holder på med, 
sier Rose.

Tekst: Edmund Ulsnæs

 

60 år

Reinert Aarseth, Meløy Energi, 1. juni

50 år
Steve Bergli, Yara Glomfjord, 10. juni

35 år
Håvard W. Henriksen, Yara Glomfjord, 28. mai

30 år
Morten M. Kilvik, Cargill Halsa, 2. juni
Kai Ove Holm, Meløy Energi, 12. juni

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

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Det er på tide å gratulere de 
som er heldig å ha bursdag i 
mai og juni. Ny Næring gratu-
lerer med runddag til arbeids-
folk i våre samarbeidsbedrif-
ter. Lista gjelder for perioden 
24. mai til 20. juni.

Håvard W. Henriksen fyller 35 år nå i helga, og 
vi er grei med ham og hentet fram bilde fra da 
han var 25. Gratulerer! :-) 

Reinert Aarseth Steve Bergli
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- Jeg liker skiftarbeid – det gir liksom 
mer variasjon enn å gå dagtid, og så 
er det friuken, da! Og nattskiftene? 
Det er de jeg liker aller best! smiler 
han i skjegget, Ludvig Tvenning 
Andersen.
20-åringen er særdeles fornøyd med 
hvordan tingene utviklet seg for ham 
i vinter. Etter ett år på Finnsnes som 
lærling, åpnet det seg en mulighet i 
fabrikken han egentlig ville til, nem-
lig Yara i Glomfjord. Der har han det 
fra 1. januar akkurat som plommen i 
egget.

YARA, HELT KLART
- Jeg har alltid tenkt at det vil gi meg 
en fordel videre å ha fagbrev fra Yara, 
for det er nok vel så bra og verdifullt 
som jeg kunne fått andre steder, for-
klarer kjemiprosesslærlingen.
Ute på sjekkrunden i syrefabrikken er 
han dermed akkurat der han vil være. 
Læretiden her hos Yara skal løpe til 

TIL YARA FOR EN GRUNN
Familien hjalp til for å 
vekke kjemiprosess-
interessen. Og etter år 
utenbygds er Ludvig 
storfornøyd med at læ-
retiden kan fullføres der 
han hele tiden ønsket å 
være. 

Jeg tror kanskje det viktig-
ste er å ha gode rutiner, og 
følge dem nøye.

LUDVIG T. ANDERSEN

Ludvig T. Andersen – svært fornøyd med å være på kurs mot fagbrev hos Yara.

mars neste år – altså er det mye som 
skal på plass på kort tid før fagprøven, 
siden det ene av de to årene ble brukt 
hos Finnfjord AS.
- Prosessen her er mer komplisert og 
sammensatt, og dét liker jeg. Jeg er 
veldig interessert i kjemi og kjemiske 
prosesser, og vurderte å ta studiespe-
sialisering og så ingeniørutdanning. 
Og det er fortsatt ikke uaktuelt, men da 
blir det nok y-veien, altså med fagbre-
vet på plass først.

OM FAMILIE OG RUTINER
Og når vi snakker om hvorfor, altså 

veivalget han tok. Familie.
- Det pushet meg ganske mye at pappa 
(Finn-Åge Andersen, red. anm) har 
jobbet her i masse år, og også bestefar 
Sigurd, pluss at onkel Kristian jobber 
med prosess offshore, og søsteren min, 
Ingerid, er kjemiingeniør.
- Hva slags egenskaper jeg må ha for 

å gjøre en god jobb? Jeg tror kanskje 
det viktigste er å ha gode rutiner, og 
følge dem nøye. At jeg kommer meg 
opp til rett tid, at sjekkerundene gjøres 
til rett tid, at jeg er nøye med hva jeg 
skal rapportere, og hvordan, og at jeg 
legger merke til endringer i det jeg skal 
rapportere.

FLINKE HJELPERE
Sønnen til Finn-Åge og Solveig, lil-
lebroren til Ingerid (28) og Daniel (25) 
er født, oppvokst og fortsatt bosatt på 
Ørnes. Etter grunnskolen gikk turen til 
kjemiprosesslinja i Glomfjord for to års 
forberedelse til læretid. Ludvig fikk ikke 
napp hos Yara den gangen, og ble altså 
lærling i Sør-Troms. Fram til årsskiftet 
som var.
- Etter såpass kort tid synes jeg det går bra 
– jeg begynner å få ganske god oversikt 
over prosessene. Det er et stort ansvar, og 
det koster fort millioner hvis man skulle 
gjøre en stor feil. Men heldigvis jobber jeg 
sammen med veldig, veldig flinke fagfolk, 
og når vi er ute i fabrikken bruker vi sånt 
calling-headset, så vi kan spørre kontroll-
rommet hvis vi er usikre. Jeg er ikke redd 
for å be om hjelp.
- Og så er vi jo som en liten familie på 
skiftet – vi er jo veldig mye sammen og 
hjelper hverandre, så det viktig at jeg 
bidrar til det sosiale, også.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

LÆRERNE 
KOM FOR 
Å LÆRE
De jobber med det samme: å 
utdanne gode fagfolk, gjerne til 
lokale bedrifter. Dette var bak-
grunnen for at ledelsen ved Meløy 
videregående skole ville sende 
staben på skolebenken en dag. 
Rettere sagt på en heldags læring 
i Glomfjord Industripark, rett etter 
påske. Dermed kunne de snakke 
for 35-40 pedagoger og skolele-
dere, Thomas Maruhn fra Opplæ-
ringskontoret og Finn Nordmo fra 
Meløy Utvikling. Etter innledende 
orienteringer ble de skoleansatte 
delt i grupper og fikk besøke de 
to bedriftene Yara og Norwegian 
Crystals.
- Nesten alt av innovasjon og 
etablering av nye arbeidsplasser 
er i dag basert på kompetanse. Og 
utdanningsnivået i denne regionen 
er lavere enn behovet, og ut fra 
det den teknologiske utviklingen 
krever, sa Roar Jensen, da han 
orienterte om Kompetansehuset 
Meløy. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs



Lenge siden nå: etter fem år som omstillingskommune svinner minnene om 
det som var. Hos Meløy Utvikling i Glomfjord får vi imidlertid i denne glass-
monteren et artig gjensyn med en spinoff-produksjon som sysselsatte nesten 
50 ansatte på det meste. Si Pro, opprinnelig et avsnitt i Meløy BedriftsService, 
blåste rent og renset avskjær fra silisiumdiglene i de to REC-fabrikkene, som 
igjen sysselsatte over 400 personer. Si Pro satte opp eget produksjonsbygg 
midt i industriparken, et bygg som fortsatt står ubenyttet, etter nedleggelsen 
av både REC og resirk-virksomheten i 2012. På bildet ser vi eksempler på side-
kapp, og i forgrunnen også en bit råglass fra PQ Norge Silicates, som stengte 
dørene i Glomfjord på senvinteren i 2009. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Nå får vi arbeidsroen til å sette vårt preg 
på Brestua og hvordan den skal framstå for 
turister fra nær og fjern, sier en fornøyd 
MBS-leder, Mary-Ann Selfors.
Det var etter nyttår i år at Svartisen AS 
besluttet å tildele henne og staben driften 
av serverings- og overnattingstilbudet ved 
Engenbreen, for de neste tre årene. Glede-
lig for tjenesteleverandøren i Glomfjord 
Industripark, som også drev Brestua i fjor, 
men da uten lovnad om fortsettelse.
- Vi ønsker å satse på lokale råvarer og 
kortreist mat. Med spesialiteter som 
fiskesuppe og elgkarbonade, røper hun fra 
menyen, som hun har foran seg.
- Og ishavsrøyen, som mange husker fra 
tidligere, den kommer tilbake! lover MBS-
sjefen.

SATSER LOKALT OG KORTREIST
- Bare å komme – velkom-
men til oss! smiler denne 
arbeidsklare duen. Allerede 
neste uke åpner Brestua 
ved Engenbreen, og Meløy 
BedriftsService gleder seg 
stort til å betjene turister 
og besøkende de kommen-
de tre årene.

Dette åpner for en ny ten-
king for oss. I samarbeid med 
andre aktører skal vi bidra til 
at turister blir lengre i Meløy-
regionen, enten det er ved 
Svartisen, på fjellet eller ute 
på øyene.

MARY-ANN SELFORS

- Velkommen – vi lover lokale råvarer og kortreist mat! lover Mary-Ann Selfors og Rolf Birger Nilsen. På oppdrag fra Rolf og Svartisen AS skal Mary-Ann og Meløy BedriftsService 
drifte Brestua ved Engenbreen dette året og to til.

FORVENTER TRØKK
Uka før dørene skal sesongåpnes er sjefen 
og viktige samarbeidspartnere samlet i 
Brestua til viktig gjennomgang. Menyen er 
bare én av en rekke ting som må avklares. 
Bemanning hver dag fra 9 til 18 fra 1. juni 
til 31. august, selvsagt, men også transport 
av personell og materiell til og fra, toalett-
forhold, vannforsyning – alt må spikres 100 
prosent.
- Sammen med de andre næringsaktørene 
her ute legger vi også opp til en egen 

Svartisen-dag med alle opplevelsene, og 
en egen familiedag.
- Fra i fjor vet vi at det kan blir forholds-
vis rolig i starten av juni, men også at 
det kan komme mange dager med utrolig 

bra besøk. Godt vær betyr mye folk, og 
spesielt håper vi at søndagsbuffeten fra 25. 
juni skal lokke mange, sier Mary-Ann.

SKAL VIDEREUTVIKLE
Bedriften som til vanlig er mest kjent for 
sitt opplæringskontor, kursvirksomhet og 
kantinedrift i industriparken, har altså tatt et 
sprekt skritt inn i reiselivsbransjen i Meløy. 
Etter at Meløy kommune kjøpte selskapene 
Svartisen AS og Svartisen Eiendom AS i 
april fjor, var det Meløy BedriftsService 
som på strak arm sørget for Brestua-åpning 
noen uker etter. Og Selfors & Co. var raske 
til å søke da driften ble lagt ut som en treå-
rig anbud i vinter.
- Dette åpner for en ny tenking for oss. I 
samarbeid med andre aktører skal vi bidra 
til at turister blir lengre i Meløy-regionen, 
enten det er ved Svartisen, på fjellet eller 
ute på øyene – Støtt, for eksempel.
- Ved Brestua tenker vi også kurs og konfe-
ranse, og festmiddager, lunsjmeny for grup-
per. Og, nå jobber vi med en løsning for 
å kunne selge Svartisen-vann, på flasker, 
smiler Mary-Ann.

HAR LAGT KABALEN
Laget som nå får travle uker og måneder 
i tjeneste for cruise- og hurtigpassasjerer 
og landeveisfarende, består av både ferske 
og veteraner, gutter og jenter. Kokker fra 
MBS-staben er med, mens erfarne sommer-
vikarer som Grete Linn Tømmerberg og 

Kristin Halsos også er viktige på laget.
- Mange i vår fast stab skal gå i vaktplanen 
vår her i sommer, for eksempel kokkene 
Kurt-Ove Strøm Andreassen og Nina 
Wiland, opplyser hun som nå også har 
reiseliv som forretningsområde i bedriften 
hun leder.

Meløy BedriftsService leier også inn Kai 
Nymo’s firma Rent a chef for å sy sammen 
bemanningskabalen i sommer.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Når Meløy BedriftsService nå driver aktivitet ved Engenbreen, har de det til felles med 
en rekke andre aktører, blant andre elgfarmen Svartisen Moose. Her ser vi Mary-Ann 
Selfors sammen med cruisevert Anja Erdmann.
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Det nye fjeset og de to kompetente 
kokkehendene i Meløy BedriftsService 
tilhører Kurt-Ove S. Andreassen. Født 
og oppvokst på Halsa, men har i vinter 
på et vis oppdaget Meløy på nytt.

HELT NYDELIG
- Det er helt nyyydelig å være tilbake. 
Jeg trodde ikke jeg skulle savne lyden 
av måsen, men etter å ha bodd fire år 
i Åmot i Telemark, skjønte jeg at dét 
hadde jeg gjort! smiler 27-åringen 
mellom matbrett og kasseroller i Meløy 
BedriftsService sin kantine i Glomfjord 
Industripark.
Dette kan han. Kurt-Ove tok fagbrev 
som institusjonskokk etter skolegang i 
Bodø og læretid ved Vallsjøen Alders- 

KOKKEN KURT ER KLAR
Etter fire år i Telemark 
innland innså han at det 
gikk an å savne måsen. 
Hjem til Meløy, og vips! 
Jobb som kokk.

Kurt-Ove Strøm Andreassen

og sykehjem. Og så:
- I Telemark jobbet jeg for Heimat, som 
har hotell, restaurant og to veikroer. Det 
kunne komme 4-5 turistbusser uanmeldt 
hver dag, så det var veldig hektisk.

HEKTISK ER BEST
Heimat måtte nedbemanne i fjor, og 
Kurt-Ove tilbød seg å gå, siden han 
ikke var etablert med familie. Han flyt-
tet hjem til Halsa, og så fram til ferie 
etter fire år i Åmot nesten uten tid til 
ferie.
I Meløy ble han i vinter ansatt som 
kokk, både i kantina og i Brestua ved 
Engenbreen.
- Du må ha lidenskap for mat og ha 
godt humør. Og et klart hode, slik at du 
klarer å planlegge godt – ikke bli stres-
set når det koker rundt deg, sier han om 
jobben som kokk.
- Jeg liker at det er hektisk – det er da 
jeg trives best! slår han fast.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Brestua ved Engenbreen
Gjennom Svartisen Turistanlegg investerte Steinar og Karin Johansen om lag 
750.000 kroner i byggingen av Brestua i 1984-85, og i samarbeid med daværende 
næringssjef i Meløy, Olav Gåsvær. Sommeren -85 åpnet Svartisen Turistsenter, og 
ekteparet drev det i sommersesongene til 2003 med hjelp av en lang rekke lokale 
ungdommer som sommervikarer. Underveis ble to overnattingshytter overtatt da 
Statkrafts kraftutbygging var sluttført, og Brestua er også bygget ut med fryserom 
og større kjøkken. Johansen-døtrene Merethe og Line overtok i -03, men invi-
terte etter to år inn andre investorer, slik at selskapene Svartisen AS og Svartisen 
Eiendom ble etablert i 2005, etter hvert med Alf Hagen og hans UniPharma som 
hovedeier. Meløy kommune kjøpte samtlige aksjer i begge disse selskapene i april 
2016. Svartisen AS engasjerte i fjor Meløy BedriftsService til å drive Brestua, og 
samme bedrift fikk i vinter forlenget avtalen med tre nye år.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs. Kilde: Steinar Johansen
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- Dette gikk over all forventning, og Bil-
finger har planlagt og gjennomført veldig, 
veldig bra! roser Statkrafts byggeleder 
Stein-Harald Engen.
- Oppdraget var såpass spesielt at vi måtte 
vurdere om vi i det hele tatt skulle gi en 
pris på det, innrømmer Bilfingers Torleif 
Rommetveit.

DEN UKJENTE TUNNELEN
Ny Næring er på plass i Glomen, kloss 
inntil fylkesveien opp mot Fykan. Sammen 
med to fornøyde ledere åpner vi dørene til 
det tårnliknende, grå-gule inntakshuset, det 
som ligger kloss inntil tunnel-åpningen. 
Bak dørene er det stummende mørkt ved 
starten på en annen tunnel. Nemlig den 
mer ukjente, den som går under Fykantun-
nelen og over til Glomfjord kraftverk. Her 
har ikke noe stort antall nålevende vært 
innenfor.
- Denne kabeltunnelen er 1,5 kilometer 
lang, tre meter bred og seks meter høy. Og 
stummende mørk, forteller Stein-Harald.
- Den ble bygget for ganske nøyaktig 
100 år siden, for å føre krafta fra det nye 

TUNGT, KOMPLISERT…OG VELLYKKET
Det blir ofte stort, tungt og 
krevende når gigantene 
Yara og Statkraft trenger 
oppdrag utført. Denne 
historien er definitivt et 
eksempel. Men, Bilfinger 
leverte varene.

Det ble en til dels spektakulær jobb for Bilfinger da i alt åtte voldsomme kabler med 1,5 kilometers lengde skulle trekkes gjennom kabeltunnelen fra inntakshuset i Glomen og 
over til Fykan. - Spennende og uvant jobb! sier Bilfingers Torleif Rommetveit (t.v.). – Og veldig bra jobba! roser Statkrafts Stein Harald Engen. Bilfinger-sjef Fred Inge Kristensen 
(innfelt)  takker for oppdraget og understreker at det er viktig å levere varene for viktig kunde Statkraft.

Dette var såpass spesielt og 
nytt for oss at vi var usikre på 
om vi ville klare det. Å trekke 
kabler på 1.500 meter er ikke 
hverdagskost.

TORLEIF ROMMETVEIT

kraftverket på Fykan opp til industrien i 
Haugvika. På hver av sidene er det tre eta-
sjer med høyspentlinjer, og så en smal gang 
på omtrent 1 meter og 30 i midten.

SPENNENDE USIKKERT
Og så var det oppdraget.  Stort, tungt, 
komplisert. Og, måtte utføres i et tidsvindu 
på tre uker nå i vår. Bilfinger ble engasjert 
– kunne de hjelpe?
- Saken er at vi senere skal tømme tunnelen 
og montere nytt utstyr. Da måtte det først 
trekkes nye kabler gjennom, slik at vi også 
kan produsere kraft mens stor-prosjektet 
pågår. Og denne trekkingen av kabler, pluss 
kabler for Meløy Energi, måtte gjøres i lø-
pet av de tre ukene der vi hadde revisjons-
stans, forklarer Stein-Harald bestillingen 

fra rett før påske.
- Dette var såpass spesielt og nytt for oss 
at vi var usikre på om vi ville klare det. Å 
trekke kabler på 1.500 meter er ikke hver-
dagskost, selv for de som driver med slikt 
til daglig. Men, vi allierte oss med entre-
prenør Leif Martin Hansen, som tok med 
en spesialdesignet vinsj og en minidumper 
som akkurat gikk inn i den smale midtgan-
gen, opplyser Torleif.

ROSER BILFINGER-METODEN
Og nå, noen uker senere, er altså jobben 
utført. Og faktisk raskere enn forventet, slik 
at Statkraft også kunne få Bilfinger-hjelp 

til nødvendig ryddearbeid – for eksempel å 
dra ut gamle kabler som var i veien – unn-
skyld: tunnelen.
- De tre største kablene har en diameter på 
4-5 centimeter, og dersom det brukes for 
sterk trekkraft, kan de bli skadet. I tillegg 
var vi usikre på tiden det ville ta, men 
Bilfinger fant en veldig god og effektiv 
metode for opphenging av kablene, roser 
byggelederen.
- Jeg har aldri vært borti en sånn type jobb, 
og har aldri hørt om at noen har brukt en 
slik metode, mener Torleif, som sammen 
med på det meste 6-8 Bilfinger-karer benyt-
tet 300 velsmurte trinser og altså Leif Mar-

tin Hansens maskinkraft til muskeljobben.
- Veldig artig og viktig for oss at vi kan snu 
oss raskt og finne en god metode for å løse 
et slikt komplisert oppdrag. Statkraft er en 
stor og veldig viktig kunde, så det er viktig 
at vi klarer å levere, mener Bilfinger-sjef 
Fred Inge Kristensen.

BARE EN LITEN DEL
For Statkrafts del inngår prosjektet i noe 
langt større. Nemlig utskifting av kraftfor-
bindelsen hele veien fra Fykan til Haug-
vika, der traséen Glomen-Hydrodammen 
var en slags del 1, med Hydrodammen-in-
dustriparken som del 2, delvis i samarbeid 

med Yara.
- Nye kabler gjennom denne tunnelen 
og inn til kraftverket er altså del 3. Dette 
vedlikeholdsprosjektet har vært vurdert i 
mange år, og altså planlagt og gjennomført 
de siste årene, opplyser Stein-Harald.
Totalt investerer Statkraft om lag 50 millio-
ner kroner, og etter Bilfingers treukersjobb 
etter påske, venter nå altså større oppgaver.
- Nå skal hele tunnelen sikres, før alt det 
gamle rives ut for så å bygge nytt med nye 
høyspentkabler. Dette er en veldig stor jobb 
som ikke er lagt ut på anbud ennå, sier han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

 

Fred Inge Kristensen

6 7

Solhaug Byggevares daglige leder er 
svært fornøyd etter den nylige åp-
ningsuken der bedriftens forretninger på 
Halsa og Ørnes markerte overgangen til 
Montér-kjeden.

SAMLET PROFFENE
Det var på nyåret at nyheten kom. Etter 
et år med viktig omstrukturering, forlot 
Solhaug sin daværende bygevarekjede. 
Til fordel for Montér, som igjen eies av 
Optimera, landets største på salg og dis-
tribusjon av byggevarer og trelast. Noen 
uker senere meldte Solhaug kjedeskifte 
også på husbygging, nemlig overgang til 
Norgeshus.

VELLYKKET NY-ÅPNING
- Vi merker på kundene 
at dette er et konsept 
som fenger mer. Vi mer-
ker at vi får ta del i et 
marked vi ikke hadde før, 
mener Anita Taraldsen.

Hyggelig åpningsfest: mye folk og mange fine tilbakemeldinger vanket til Anita Taraldsen og Solhaug-staben da Montér-
overgangen ble markert for alvor for noen uker siden. Ved kaffebordet ser vi f.v. Eva Ulriksen, Leif Bergli og Leif Ulriksen, og 
deretter samme Bergli i butikken sammen med Kent Ole Hansen. Anita ser vi sammen med key account Trond Bjarne Oseth i 
Optimera, og dessuten med proffkundene – fra venstre Alexander Marken, Anita, Remi Ludviksen, Odd Arne Ressem (salgs-
konsulent for Bosch) og Ørjan Myrvang. 

Solhaug Byggevare AS
• Etablert: opprinnelig som Ken-H. 

Solhaug Bygningsfirma i desember 
1986, og Solhaug Byggevare fra 
2016

• Eiere: SN Gruppen AS (51 prosent) 
og Solhaug Gruppen AS (49), der 
Ken-Henry Solhaug er hovedeier

• Daglig leder: Anita Taraldsen (f. 
1964)

• Styreleder: Steinar Folgerø (f. 
1948)

• Ansatte: 25
• Omsetning 2015: 52 millioner 

kroner

- Vi fikk masse bra besøk under åp-
ningsfesten, både på Halsa og Ørnes. 
Veldig mange gode tilbakemeldinger, 
forteller Anita, som blant annet arran-
gerte faglig treff for bedriftens egne 
håndverkere og de om lag 15 proff-
kundene, altså frittstående tømrere.

FORTJENT KUNDEKAKE
- Tja, jeg har handlet her i alle de 40-
45 årene jeg har bodd på Ørnes. Først 
hos Tidemann nede i sentrum, og 
så da Solhaug overtok. Og var med 
da de åpnet nybygget her i Spildra. 
Så jeg har vel kanskje fortjent litt 
kake i dag – så mye penger som er 
lagt igjen, smiler Leif Bergli (67) fra 
Ørnes.
Nå er han innom på kaffe og hyggelig 
prat – vi knipser ham sammen med 
Eva (61) og Leif Ulriksen (67), som 
også kan hilse på svigersønnen Einar 
Mortensen i Solhaug-staben.
- Nå hjelper jeg sønnen min Tommy 
med huset, og til hytta til Meløy Je-

ger- og Fiskerforening på Namnlaus – da 
handlet vi alt her. Så ja, jeg er ofte innom, 
kjekt at det er så nært, sier Leif Bergli.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs



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

EWOS
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIMONSSON & 
WIDERBERG 
LEAN CONSULTING AS

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

Våre 
samarbeids-

partnere: 

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

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

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

SOLHAUG 
BYGGEVARE AS

Halsa
Holandsfjordveien 164
8178 Halsa
Ørnes
Spildra, 8150 Ørnes

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

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

Ronny Widerberg          
Tlf. 95743397                 
ronny@swlean.com       

Ulla Simonsson
Tlf. 90611874
ulla@swlean.com

Vil du forbedre?
Er du daglig leder, og vil at bedriften skal bli enda mer 
lønnsom? Du ser problemer som går igjen, og at mye 
ressurser må brukes til ’brannslukking’? Og nå vil du 
og staben frigjøre tid som kan brukes til utvikling og 
nye satsinger?

Simonsson & Widerberg Lean Consulting har lang er-
faring i å analysere produksjonsflyten i en bedrift, og å 
lede forbedringsprosesser som raskt gir resultater. Nå 
tilbyr vi deg og staben en introduksjon til de effektive 
Lean-prinsippene, og vi coacher deg til god ledelse av 
forbedringsarbeidet.

Ta kontakt for en hyggelig samtale!

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET8 9



- Nå vil vi spesialisere oss på denne måten 
å planlegge og lage anlegg til havbruks-
næringa på. Og så kan vi samarbeide i nye 
markeder, sier Bjørn-Wiggo Eriksen.
- Men, vi må først vise at vi kan få solgt 
løsningene lokalt – at anleggene her i 
Meløy, Gildeskål og Rødøy bruker oss. Så 
kan presentere oss for et større område.

GJØR JOBBEN SAMMEN
Havbruksnæringa er allerede en gigant 
langs Salten-kysten. Både myndigheter, 
forståsegpåere, kunder og leverandører 
forventer likevel noe sånt som en dobling 
av volumene de neste 10 årene. Enginee-

MER HAVBRUK I PARKEN
Havbruksnæringa er blitt 
en gigant langs kysten, 
og skal doble seg på 10 
år. Dette skal to aktører i 
Glomfjord bygge virksom-
het på, sammen.

Bjørn-Wiggo Eriksen (t.v.) og Lasse Willumsen i INVIS og Polarplast har store markeds-
forhåpninger rundt sitt tette samarbeid. I vår produserer de 16 kar for flekksteinbit for 
Willy Sandaa og Aminor.

ringbedriften INVIS med sine ni ansatte 
og plastsveis-leverandøren Polarplast med 
15 vil møte utviklingen, sammen. Lokalt 
leverer de allerede store oppdrag til Marine 
Harvest, Sundsfjord og altså Aminor og 
Willy Sandaa.
- I tillegg håper vi sterkt på et nytt smolt-
anlegg for laks i Kilvika, så Glomfjord er 
i sentrum for en voldsom aktivitet. Hvis 
prognosene er i nærheten av å stemme, 
kommer vi til å ‘drukne’ i arbeid framover, 
alle sammen, mener Polarplast-leder Lasse 
Willumsen.

MYE SKAL BLI MER
I Glomfjord Industripark er ingeniørene i 
INVIS og utførerne i Polarplast naboer rett 
over veien – perfekt for tett samarbeid. Tett 
på Yara har INVIS en rekke oppdrag for 
gjødselfabrikken, og der er også Polarplast 
kommet innenfor.
- Enten det er nybygg, utbedringer eller 
utvidelser av havbruksanlegg – i verkste-

dene her kan vi pre-fabrikere på bakgrunn 
av tegningene fra INVIS. Og når vi først 
kommer innenfor, kan det raskt bli mer, 
mener Lasse.
- Ingen tvil om at dette samarbeidet gir 

store muligheter, nå som også havbruk blir 
mer og mer prosessindustri i måten produk-
sjonen settes opp, fastslår Bjørn-Wiggo.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Jeg må være veldig nøyaktig, og det er 
viktig å sjekke både temperatur og trykk, 
sier plastsveiser Sven Martin Rendal.
Han og kollega Remi Kristensen jobber for 
fullt i Polarplasts lokaler i Glomfjord. I den 

SVEISER OG SATSER, SAMMEN
En ny og bedre oppskrift 
for nybygging og utbyg-
ging av havbruksanlegg. 
Det er dette Planleggeren, 
Produsenten og Kunden 
lager i Glomfjord nå. INVIS, 
Polarplast og Aminor.

- Nøyaktighet er viktig – en lekkasje kan bli katastrofe for oppdretteren, 
sier Sven Martin Rendal. Opprinnelig tok han fagbrev i kjemisk-teknisk 
industri og jobbet for REC – nå er han en av Polarplast’s dyktige plast-
sveisere som i Glomfjord lager oppdrettskar for Marine Harvest og 
Aminor.

- Veldig spesielt at vi her i Meløy kan tegne, prosjektere og lage karene, bare noen mil unna anlegget 
vårt. Nasjonalt er ventetiden flere år, og bare transporten hit ville sikkert blitt like dyrt som å lage 
de 16 karene lokalt, sier daglig leder Willy Sandaa i Aminor på Halsa. Selskapet skal slakte de første 
80 tonnene med flekksteinbit neste år, og skal investere 60 millioner kroner de neste tre årene. Foto: 
prikkenoverien. 

Og bare transporten sørfra 
ville kanskje kostet nesten 
det samme som å få dem la-
get her, noen mil unna anleg-
get vårt.

WILLY SANDAA

lange verkstedhallen bak oss står to av de 
i alt 16 karene, 2 meter og 70 høye, som 
skal bli hjem for flekksteinbit hos Aminor i 
Æsvika på Halsa. 
- Vi bruker to-tre dager på å lage et slikt 
kar – først bunnplata, så karet og så en 
kantlist på toppen for å stive av, forklarer 
32-åringen.

LITE PLANLAGT, JA
Verdifull produksjon i verkstedlokalene 
som tidligere var base for Bilfinger, altså. 
Polarplast er midt i store oppdrag for 
Marine Harvest og Aminor, etter å ha fått 

omstillingsstøtte fra Meløy for å etablere 
seg i Glomfjord.
- Og, vi har fått økonomisk støtte til et 
samarbeidsprosjekt, mellom oss, INVIS 
og Aminor, opplyser daglig leder Lasse 
Willumsen i Polarplast.
- Vi bruker Aminor-oppdraget til å ta pro-
duksjonsmåten av anlegg for oppdrett ett 
skritt videre.
- Før kjørte man en lastebil med noen deler 
ut på et anlegg, og så begynte man å bygge, 
illustrerer prosjektingeniør Bjørn-Wiggo 
Eriksen i INVIS.
- Ja, gjerne ut fra det sjefen hadde i hodet, 

og lite ble nedtegnet. Såpass tøft har man 
hatt det i havbruk helt til de siste årene 
– det har vært om å gjøre å gjøre å bruke 
minst mulig på planlegging før man produ-
serte ferdig fisk, fortsetter Lasse.

SAMARBEIDER NY LØSNING
Men ikke nå lenger. Samarbeidspartnerne 
utvikler en mal, en bedre metode, for nyeta-
blering og utbygging av smoltanlegg. Alle-
rede utprøvd hos Sundsfjord Smolt – nå tas 
dette videre. Aminor-samarbeidet skal bli en 
forbedret oppskrift, helt fra planlegging og 
tegninger til ferdig anlegg. Som kan brukes i 
Meløy og Gildeskål, ja, men også hvor som 
helst der oppdrag kan komme.
- INVIS bidrar med profesjonelle tegninger 
og 3D-modellering som er enkle å forstå, 
og så nøyaktige at rør og andre deler kan 
pre-fabrikeres i vårt verksted, forteller 

Polarplast-sjefen.
- Dessuten trykker vi viktig informasjon fra 
tegningene inn på de ulike delene, hva de 
er og inneholder, slik at man vet dette for 
ettertiden.
Ombygging eller utbygging av havbruksan-
legg kan nemlig bli unødvendig komplisert. 
Tegningsgrunnlaget er for dårlig, de fær-
reste vet sikkert om hva som er hvor. Kan 
bli kostbart.

- SPARER ENORMT
- Aminor skal bygge ut kraftig. Jeg kjenner 
INVIS godt fra før, og når Meløy Utvikling 

hjelper oss til å bruke så store ressurser i 
planleggingen, vet jeg at vi sparer oss for 
enormt med feilnavigering senere, sier 
Willy Sandaa.
Han er daglig leier i Aminor, som han 
eier sammen med 20 andre, blant andre 
største eier Meløy Kapital, som har Meløy 
kommune som hovedeier. 18 millioner er 
investert, og neste år skal de første 80 ton-
nene med flekksteinbit slaktes.
- Det er veldig spesielt at vi har både 
Polarplast og INVIS så nært oss, og vegg 
i vegg her i Glomfjord. Norge har bare 
noen få store på kar-produksjon, og jeg 

fikk beskjed om flere års ventetid. Og bare 
transporten sørfra ville kanskje kostet nes-
ten det samme som å få dem laget her, sier 
oppdrett-gründeren fornøyd.
De 16 nye karene skal inn i en såkalt på-
veksthall. Før nyttår er grunnmuren klar for 
nok et nybygg på 1.000 kvadrat. I alt skal 
60 nye millioner investeres i årene til full 
produksjon i 2020.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Dette er veldig bra folk, verdige kandi-
dater. Og ja, denne ordningen tenker vi å 
videreføre, opplyser markedssjef Reiner 
Aarseth hos Meløy Energi.
10.000 kroner fordelt over to skoleår gav 
han dem, de fire dyktige kandidatene som 
sendte sine søknader da Meløy Energi 
utlyste energistipend tidligere i vinter. 
To damer fra Meløya, Eline Verkerk og 
Malin Tostrup Neverdal (fra venstre på 
bildet), samt Martin Tindvik fra Ågskardet 
og Tobias Hansen fra Glomfjord. Sterke 

VIL MOTIVERE OG REKRUTTERE
De fikk hvert sitt stipend. 
Og kanskje videre studie-
støtte, kanskje sommerjobb 
i Meløy Energi?

realfagelever, altså.
- Kriteriet er at de må ha minst 4 i både 
matematikk og fysikk begge de to årene. Nå 
ønsker vi å holde kontakten med dem videre. 
Vi tenker langsiktig rekruttering med et slikt 
tiltak, og disse fire kan være aktuelle for å 
få studiestipend videre, og for sommerjobb i 
Meløy Energi.
Rødøy og Lurøy Kraftverk og Salten Kraft-
samband har tidligere hatt en liknende 
stipendordning – i år tok Meløy Energi opp 
hansken etter å ha blitt utfordret av Meløy 
videregående skole. Meløy Energi ønsker å 
bruke de fire i presentasjoner utad, og er in-
teressert i å høre beskjed dersom de skulle ta 
høyere utdanning og løse hovedoppgaver med 
temaer som er kraft-relevante. 

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Ingunn Dahle
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MELØY UTVIKLING

Nå kan du følge omstillingsarbeidet i Meløy, i Ny Næring. 
Vi presenterer artikler i samarbeid med Meløy Utvikling 
KF – innhold som tidligere ble presentert i publikasjonen 
KraftTak.

Meløy fikk status som omstillingskommune sommeren 2012, 
etter at REC Wafer hadde lagt ned sine to fabrikker i Glomfjord, 
og kommunen hadde mistet i alt 6-700 arbeidsplasser. Meløy 
Utvikling KF har administrert 100 millioner kroner i omstil-
lingsmidler, der 50 % kom fra departementet, 25 % fra Nordland 
Fylkeskommune og 25 % fra Meløy kommune.

Ordfører Sigurd Stormo er styreleder for Meløy Utvikling, og 
styremedlemmer er Tor-Arne Gransjøen, Liv Toril Pettersen, 
Kristine Haukalid og Rolf Birger Nilsen. Daglig leder er Stine 
Estensen.

Meløy har kommet dårlig ut i 
en del nasjonale målinger av 
kvalitet på kommunale tjenes-
ter. Målingene er reelle, og 
vi må tåle kritisk søkelys på 
det vi holder på med. Fokuset 
forsterkes av sosiale medier, 
som i dag er en viktig kanal 
for synspunkter og debatt.

Den store utfordringen for 
Meløy kommune er at vi er 
for tungdrevet – vi har ikke 
inntekter til å beholde dagens 
struktur på tjenestene våre. 
Når kraftprisen går ned, og 
alle inntektene fra kraft går 
til driften, så går jo ikke 
lønnsutgiftene samtidig ned, 
eller prisene på det vi kjøper! 
Derfor må vi få ned kostnade-
ne, og det ikke er nok å bruke 
ostehøvelen. Vi innhentes nok 
av at vi tidligere har hatt god 
råd, og dermed har tillatt oss 
for høye kostnader.

Dette tar tid å gjøre noe med. 
Underveis er det én ting som 
er viktig å ikke glemme: Mel-
øy er ikke en dårlig kommune 
å bo i! Jeg stikker ikke under 
stolen at vi har store utfor-
dringer, men alt må ikke snus 
negativt. Meløy er en sterk 
kommune med et enormt 
potensiale på mange områder, 
og nå er tiden kommet for å 
bli flinkere til å utvikle dette, 
og vise det bedre fram.

Et eget omdømmeprosjekt 
skal hjelpe oss å løfte fram 
Meløys svært sterke nærings-
liv, og alle mulighetene vi har 
innenfor reiseliv, havbruk, 
industri, fiske og matproduk-
sjon. Og kanskje dreier det 

STERKE OG FLOTTE MELØY
seg ikke om alt vi mangler, 
men om at vi er flinkere til å 
vise fram alt Meløy kom-
mune har og tilbyr, alene 
og sammen med foreninger, 
institusjoner og bedrifter.

Som næringslivet må Meløy 
kommune også klare å om-
stille seg og redusere kostna-
der. Men i en tid der sosiale 
medier gjerne definerer hva 
den enkelte er opptatt av og 
hva som er dårlig og bra, 
så må vi også være der. Og 
fortelle hvor bra Meløy er, og 
hvor bra vi er sammen! I overkant av 50 saker ble 

behandlet i Meløys eget omstil-
lingsstyre i 2016 - styret i Meløy 
Utvikling KF var samlet til møte 
7 ganger. Dette er et styre som er 

DE LEDER 
OMSTILLINGEN
Ny Næring presen-
terer her de politisk 
valgte som fordeler 
midler i Meløys om-
stillingsprogram 
2012-18.

Omstillingsstyret består av (bak fra venstre) Liv Toril Pettersen (daglig leder Meløy Næringsforum), Per 
Frøskeland (varamedlem, beredskapsleder Yara Glomfjord), Tor-Arne Gransjøen (daglig leder Sunds-
fjord Smolt AS), Rolf B Nilsen (daglig leder Svartisen AS). Foran fra venstre styreleder og ordfører Sigurd 
Stormo og Stine Estensen (daglig leder Meløy Utvikling KF). Ikke til stede: Kristine Haukalid (produkt- og 
kvalitetsleder Yara Glomfjord).

politisk valgt, og bredt sammen-
satt av kommunepolitikere og 
representanter fra næringslivet, 
samt observatører fra Nordland 
Fylkeskommune, Innovasjon 
Norge, NAV og Meløy kommune. 
Styret ledes av ordfører Sigurd 
Stormo (Ap) og har som styre-
medlemmer Kristine Haukalid, 
Tor-Arne Gransjøen, Rolf B. 
Nilsen og Liv Toril Pettersen. Fra 
Meløy kommune møter rådmann 
Hege Sørlie og kommunikasjons-
rådgiver Connie S. Olsen som 

observatører, mens Øyvind Visnes 
stiller for Nordland Fylkeskom-
mune og Trond D. Andersen for 
Innovasjon Norge. Lokalt stiller 
også Ann-Karin D. Lillehaug som 
observatør for NAV. Det er daglig 
leder Stine Estensen i Meløy Ut-
vikling KF som forbereder saker 
for behandling i styret, og deltar 
fast i møtene.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Gjennomsnittseuropeeren vil 
slite, gamle og svake har ingen 
mulighet. Hva vi snakker om? 
Jo, utfordringen å ta seg opp til 
utkikkspunktet ved Meløys perle 
- den mest lavtliggende isbreen på 
Europas fastland. Nå skal Meløy 
kommune, Meløy Utvikling KF 
og Svartisen AS bidra til å utvikle, 
men…..

MÅ TILRETTELEGGES BEDRE
- Det er bra det ikke kommer flere 
turister enn det faktisk gjør. For 
stien er for dårlig tilrettelagt, og 
man har ikke toaletter, fastslår 
Geirr Vettre.
Nasjonalt og internasjonalt kjent 
for selskapet sitt, Stibyggjaren, 
konkluderer han etter befaringen 
ved Engenbreen for to uker siden.
- Men potensialet er enormt, og 
med den veksten vi ser i besøket 
til Lofoten og Helgeland, er det 
viktig å være i forkant – ikke 
komme med nødløsninger i et-

STEINJOBB MÅ GJØRES
Omdømmet skal styr-
kes og turiststrøm-
men økes. Men da må 
en viktig sti utbedres.

Breen er vakker og skal bli enda mer av en turistmagnet. Men 
da må denne stien opp mot Engenbreen tilrettelegges langt 
bedre. Geirr Vettre. Foto: privat

terkant. Nå skal jeg komme med 
et kostnadsoverslag, og så kan 
man jobbe med finansieringen, 
forklarer Vettre.
Altså å hogge og legge lokal stein, 
bygge trapper, vannrenner, bolter 
i glatte berg. Prosjekt turiststi opp 
mot bretunga vil raskt beløpe seg 
til over millionen.

SKAL SKAFFE MIDLER
Stibyggjaren engasjerer sher-
paer bosatt i dalen under Mount 
Everest i Nepal, til stibygging 
og steinlegging i Norge og 
andre land. Trolltunga, Kjærag, 
Gaustatoppen – Geirr Vettre og 
sherpaene har vært med. I sommer 
har han åtte mann på et prosjekt i 
Mosjøen, åtte på Prekestolen og 
seks på Ulriken i Bergen. Og nå 
kanskje Meløy.
- Måten å organisere dette på er å 
etablere en venneforening. Så søker 
midler fra ulike instanser – i Mo-
sjøen har man skaffet 2,5 millioner 
det siste året. Nå skal jeg hjelpe 
med å få dette arbeidet i gang, 
opplyser Geirr.

VIL VÆRE I FORKANT
- Merkevaren bygges av de som 

- Det er klart det er en fordel når vi har 
eksakte beløp på bordet – til nå vet vi ikke 
mer enn at det er snakk om ca. 300 mil-
lioner kroner, sier fylkesråd for samferdsel 
Svein Eggesvik (Sp).
Den relativt ferske fylkesråden er bosatt i 
Gildeskål, og kjenner godt til Meløy-miljø-
ets mangeårige arbeid for utbedring av den 
viktige veistrekningen Ørnes-Glomfjord. 
- Jeg har ikke ennå rukket å ta dette opp 
med veiadministrasjonen på fylket. Men, 
dét lover jeg å gjøre, og jeg er positiv til 
innspillene fra Meløy, sier han.

KAN IKKE FORSTÅ
I forslaget til regional transportplan 2018-
22 har ikke Statens vegvesen tatt med 
noen utredning av Fylkesvei 17 Ørnes-
Glomfjord. Dette er Meløy-ordfører Sigurd 
Stormo sterkt uenig i. Og selv om det er 
gledelig at både rasoverbygg i Kilvika, 
varslingsanlegg for snøras i Setvikdalen 
og nytt fergeleie på Meløya faktisk ligger 
inne...
- …så hadde jeg forventet at hele streknin-

ORDFØREREN VIL BETALE
Ordfører Sigurd Stormo for-
står ikke fylkets manglende 
prioritering av veistreknin-
gen Ørnes-Glomfjord. Nå 
foreslår han at Meløy selv 
betaler for å få beregnet 
totalkostnaden ved bruk av 
bompenger. Samferdselsrå-
den på fylket er positiv, og 
lover å gi saken oppmerk-
somhet.

Trafikkfarlig og med økende trafikk gjennom Våtvik og Barvik, ved Selstad og i Glombergan. Nå vil Meløy-ordføreren ta regningen 
for å kostnadsberegne utbedringene ved hjelp av bompenger. 

Fylkesråd Svein Eggesvik. 
Foto: Thor-Wiggo Skille

Ordfører Sigurd Stormo

gen Ørnes-Glomfjord, der vi nå har tre re-
guleringsplaner klare, skulle vært prioritert 
inn. Vi snakker om ferdselsåren som skal 
være alternativ til Saltfjellet på vinteren, og 
en rapport fra Asplan Viak viser økt reise-
livsaktivitet, økt aktivitet i industriparken, 
behovet for kortere avstander i arbeidsre-
gionen og ikke minst dagens trafikkfare for 
skolebarn. Jeg kan ikke forstå at streknin-
gen blir nedprioritert på denne måten, sier 
Sigurd Stormo.
Dermed er han i ferd med å legge et nytt 
kort inn i spillet.

VIL BETALE SELV
- Det ser ut som at fylkesadministrasjonen 
ikke vil kostnadsberegne dette. Da kommer 
jeg til å foreslå for formannskapet i Meløy 
at vi selv finner midler. Altså til å beregne 
hva det vil koste å utbedre hele strekningen, 
og med bruk av bompenger. 

Dette mottas positivt hos samferdselsråd 
Eggesvik. Han understreker naturlig nok 
at Nordland har mange veiprosjekter som 
trenger prioritering, men at saken skal på 
hans bord, og skal diskuteres også med 
Kjell Skjerve, som er Statens vegvesens 
direktør for vegavdeling Nordland.

- Men for Meløy er det nå fylkestingsmøtet 
12. juni som nå er viktig. Før møtet må 
det argumenteres godt overfor dem som 
har flertallet der, altså Ap, Sp, SV og KrF, 
mener Svein Eggesvik.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

har vært der, og det de sprer i 
sosiale medier. Da er det viktig 
å være i forkant og tilretteleg-
ge bedre, for å gi en best mulig 
opplevelse, mener Espen 
Maruhn i Meløy Utvikling KF 
om prosjektet.
Han slår fast at tilrettelegging 
ved Svartisen er noe av det 
viktigste man kan gjøre for 
reiselivet i Meløy, og håper 
også på en framtidig sti opp 
til Tåkeheimen og i retning 
Helgelandsbukken.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Sigurd Stormo fortalte til 
Edmund Ulsnæs. Sigurd er 
styreleder i Meløy Utvikling 
og ordfører i Meløy
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2003: Raumas folketall går 
ned, noe må gjøres. Visjo-
nen ‘Verdens beste kom-
mune for naturglade men-
nesker’ vedtas. 
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En tydelig beskjed innledningsvis, fra 
lederen for satsingen som nå skal rulles 

- Vi ville finne ut hva befolkningen er stolt 
av og identifiserer seg med. Vi samlet oss 
bak den nye visjonen, og troen på at dette 
kunne snu den negative utviklingen, fortel-
ler daglig leder Solveig Brøste Sletta (59) i 
Nordveggen AS på Åndalsnes.
‘Verdens beste kommune for naturglade 

- ‘Bodø i vinden’ dreide seg fra første stund 
om omdømmebygging og rekruttering, 
ikke reiseliv. Og: skape stolthet, både blant 
bodøværinger og folk i Salten, forklarer 
Jannike Ramsvik (39).
Bodø kommunes prosjektleder for ‘Bodø 
i vinden’ oppsummerer de 12 årene, fra 

RAUMA FIKK DET TIL

Solveig Brøste Sletta. Foto: Nordveggen AS 

mennesker’ ligger altså i Romsdal, og har 
unektelig noe av det nordmenn flest kjenner 
best som mektig og stolt norsk natur. Koor-
dinert av kommunens og næringslivets sel-
skap Nordveggen AS, har Rauma rendyr-
ket. Skilting, merking, turmålkonkurranser, 
bruk av naturen i skolen, visjonen visuali-
sert i kommunens dokumenter, profilering 
av foreninger og stillingsutlysninger fra 
næringslivet. Norsk Tindesenter er etablert, 
likeså Raumarock og Norsk Fjellfestival.
- I 2003 hadde kommunen 7.300 innbyg-
gere – i dag 7.500. Vi har jobbet gjennom 
alle år for å fylle visjonen med innhold, og 

har laget et eget hefte med alt vi har gjort, 
forklarer Solveig.
- Rådene til Meløy må bli: 1. Involvér 
flest mulig! Alle skal være stolt av det 
man velger, men protester og uenighet vil 
komme. 2. Finn det unike ved Meløy, altså 
ikke det selvsagte, men det helt spesielle. 
3. Kanskje ta utgangspunkt i ordet ‘kraft’, 
som kan speile både historie og folk – dette 
fascinerer meg litt. 4. Tenk langsiktig, aog 
at arbeidet hele tiden trenger påfyll.

Tekst: Edmund Ulsnæs

BODØ FIKK DET TIL
2005: Bodøs næringsliv 
er misfornøyd med byens 
omdømme. Vil rekruttere 
bedre, vokse mer. ‘Bodø i 
vinden’.

Jannike Ramsvik. Foto: Bodø kommune

opptrykking av flagg, brevpapir og konfe-
ransemapper, via store annonsekampanjer 
i aviser og magasiner, til ‘skiftet’ i 2015. 
Da ble nemlig ‘Bodø i vinden’ for alvor et 
digitalt prosjekt, med systematisk bruk av 
sosiale medier. Daglige drypp av innholds-
markedsføring – vanlige folks historier. 
Skapte nærhet og dialog.
- Om vi har lyktes? En spørreundersøkelse i 
mai i fjor fortalte oss at vi var litt i mål – folk 
er stolte av Bodø og byen har ikke et negativt 
omdømme. Hva ‘Bodø i vinden’ har betydd 
for befolkningsvekst er umulig å si, men vi får 
faktisk tilsendt CV-er direkte – fra folk som vil 

flytte hit og er ute etter jobb, sier Jannike.
1. juni 2016 kåret regjeringen Bodø til Norges 
mest attraktive by. ‘For sin sentrumsutvikling, 
og for prosjektet ‘Ny by – ny flyplass. Bodø ser 
muligheter der andre ser begrensninger’, sa juryen 
og kommunalminister Sanner.
- Rådene til Meløy må bli: 1. Alt som lages og 
gjøres må fungere digitalt – i 2017 er dét åpenbart. 
2. Hør godt på hva andre har gjort – Rauma og 
Bodø er eksempler. 3. Vær sikre på at det dere tar 
fatt på, dét er de fleste omforent om – både folk 
flest, foreninger og næringslivet.

Tekst: Edmund Ulsnæs

VIL SKAPE MER MELØY-STOLTHET
- All kraften som vi ser i 
bygdene i dag, den må også 
dra sammen for å styrke 
Meløy. Hvis alle skal tenke 
bare på sin krets, da får vi 
det ikke til!

Meløy har enorme vannressurser, voldsom kraftproduksjon, stolt 
industrihistorie og spektakulære opplevelser til fjells og til vanns. 
Men, folketallet synker, og nå jobbes det for å finansiere et eget 
omdømme- og attraktivitetsprosjekt. Flyfoto: Magne Myrvold.

Liv Toril Pettersen

Vi har vært i krise, nå 
vil det være god indre-
medisin å vise fram alt 
det positive og skape 
enda større stolthet 
for Meløy.

LIV TORIL PETTERSEN

ut over en treårsperiode og knytte 
til seg egen prosjektleder. Liv Toril 
Pettersen koordinerer forarbeidet til 
Meløys ‘omdømme- og attraktivitets-
prosjekt’.
- Vi trenger et bedre navn, smiler hun.
- Tidligere ble det kalt bolyst-pro-
sjektet. Men dette favner bredere, 
og mange bygder har dessuten egne 
bolyst-prosjekter, som vi også ønsker 
å støtte, forklarer hun.

LETER FINANSIERING
Som Bodø har sitt ‘Bodø i vinden’, øn-
sker også Meløy å satse mer for å bli mer 
attraktivt som bosted, å besøke og for å 
etablere bedrift. Forprosjektet er gjen-
nomført – nå venter et hovedprosjekt på 
tre år, med egen prosjektleder.
- Finansieringen er ikke klar. Riktignok 
har vi fått 300.000 kroner fra fylket, og 
i næringslivet er Yara med. Men vi er 
avhengig av omstillingsmidler, tilskudd 

fra SpareBank1 sitt gavefond og at flere 
bedrifter skal si ja til å være med, sier Liv 
Toril.
Hun har ledet prosjektgruppen der 
Hanne Barvik og Kjell Holdal fra Meløy 
kommune, og Espen Maruhn fra Meløy 
Utvikling KF, også har deltatt.

TRENGER INDREMEDISIN
Sterkt næringsliv, stolt industrihistorie, 
spektakulære naturopplevelser - Meløy 

har mye å være stolt av. Men: folke-
tallet går ned, og dette går direkte ut 
over kommuneøkonomien.
- Det blir stadig tøffere å tiltrekke seg 
ung og kompetent arbeidskraft – vi 
fikk ikke økt bosetting da REC var 
på topp, heller. Målet er å stabili-
sere folketallet, og det er ikke nok å 
finne et slagord – det må følges opp 
med strategier og handlinger, mener 
Liv Toril, som også er leder i Meløy 

Næringsforum.
- Vi har vært i krise, nå vil det være god 
indremedisin å vise fram alt det positive 
og skape enda større stolthet for Meløy. 
Da trenger vi et slikt prosjekt, fastslår 
hun.
 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Befolkningsnedgangen 
skal stoppes

Skal lære av Bodø og 
Rauma

3-årig satsing: 
stolthet, attraktivitet
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FAKTA

Engenbreen
Svartisen er Norges nest største isbre, 
og dekker om lag 370 kvadratkilome-
ter i Meløy, Rana og Rødøy. Bretunga 
Engenbreen ved Holandsfjorden 
regnes som den lavest-liggende breen 
på Europas fastland.

Under breen ligger NVE’s Svart-
isen Subglasiale Observatorium, og 
målinger av isen gjøres fortløpende. 
Rundt 1910 dekket den innsjøen, men 
har trukket seg kraftig tilbake. Belig-
genheten har gjort den til et populært 
turistmål helt siden 1890-årene, og hit 
fraktes både passasjerer med hurtig-
ruten og en rekke cruiseskip - i fjor 
6-7.000 personer.

Brestua og turistanlegget ved Engen-
breen har vært i privat eie og drift til 
Meløy kommune kjøpte selskapene 
Svartisen AS og Svartisen Eiendom 
AS i 2016. En rekke private aktører 
samarbeider med det offentlige for å 
utvikle attraksjonen som reisemål.
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ENGENBREEN SKYSS
Leder: Kim-Børge Skjellstad
Selger: skyss fra Holandsvika til Engen 
med ‘Isprins’, samt gruppeturer

SVARTISEN MARINA
Leder: Mats Engen
Selger: leie av båtplass og anløp ved 
kaianlegget i Engen

MELØY AVENTURE
Leder: Øyvind Gjersvik
Selger: gruppeturer og -opplevelser med 
utgangspunkt i fjellene rundt Glomfjord, 
men også rundt fjordene og øyene i hele 
Meløy

Maja Kvikstad i jobb for Meløy Adventure

SVARTISEN GÅRD
Leder: Steinar Johansen
Aktivitet: gårdsbruk med beitedyr. De-
leier i Svartisen Moose

SVARTISEN MOOSE
Leder: Margareta Mikaelsson og Steinar 
Johansen
Selger: møte med tamme elger i egen 
elgefarm rett ved Brestua

SVARTISEN AS:
Leder: Rolf B Nilsen
Aktivitet: tilrettelegging for næringsak-
tører, utviklingsarbeid ved Engenbreen

ALBMI ADVENTURES
Leder: Outi Lassila
Selger: turer med ski, kajakk, grottetu-
rer, fjellturer og klatring. 

MELØY BEDRIFTSSERVICE:
Leder: Mary-Ann Selfors
Selger: bespisning og overnatting – drift 
av Brestua

ROCKS & RIVERS
Leder: Anneke Leune
Selger: brevandring, fjellvandring og -klat-
ring, friluftsopplevelser/-kurs og teamut-
vikling, samt kajakkpadling og -kurs

Anneke Leune 

BEYOND LIMITS
Leder: Rune Krogh
Selger: hundekjøring, blant annet oppå 
Svartisen, grotteturer og ekstremsport-
opplevelser på forrespørsel. Er også 
guide for Børge Ousland på polare 
ekspedisjoner

Rune Krogh

NORDLAND TURSELSKAP
Leder: Ivar Sandland
Selger: brevandring, havfiske, kanopad-
ling, matkurs, teamutvikling.

FINNE UT
Leder: Anette M. Gammelgård
Selger: mindfulness, yoga og andre 
teknikker for å finne indre ro i naturen – 
undervisning under åpen himmel

Anette M. Gammelgård 

ENGEN GÅRD
Leder: Bjørghild Engen
Selger: overnatting ved gamle Engen 
Gård, Bjørghilds barndomshjem. 11 
sengeplasser

SVARTISEN-AKTØRENE
Hele 7 bedrifter etablerte seg innenfor reiseliv i Meløy 
i 2016, og 15 de siste 4 årene. Mange av disse har sin 
hovedsatsing på og rundt Engenbreen av Svartisen, 
der Meløy Utvikling KF deltar aktivt og sammen med 
Svartisen AS for å utvikle breen som merkevare i rei-
selivsmarkedet. Ny Næring presenterer aktører som 
tilbyr sine tjenester ved Engenbreen:

- Det er mye å ta tak i, og det større utvi-
klingsprosjektet vil kunne gi mer økono-
miske midler på sikt. Det positive er jo at vi 
har på plass en god tilstrømming av gjester, 

gjennom samarbeidet med Hurtigruten og en 
rekke cruiseskip, sier han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Overnatting blir viktig, mener styre-
leder Astrid Berbusmel i Svartisen AS.

Typisk utfordring: veien til isen er 
privat, og stygt utsatt for vannets 
krefter. Dette bildet er tatt 11. mai.

Utfordringer: vann hele året, kjørbar vei, 
håndtering av avfall, overnatting og toalet-
ter. Joda, turistanlegg ved Engenbreen i 
mer enn en årrekke, men for Svartisen AS 
er det nå
- Litt som å begynne fra start igjen - ja, det 
stemmer, innrømmer Rolf B Nilsen (50).
Daglig leder i Svartisen AS, som fra i fjor 
eies 100 prosent av Meløy kommune.
- Vi er i starten av et omfattende utvi-
klingsprosjekt - dette vil ta noen år.

- BEDRE ENN SIST
Denne vær-perfekte mai-formiddagen er 
han på vei til isen med viktig selskap. Anja 
Erdmann.
- Det virker bedre organisert og bedre 
tilrettelagt enn jeg husker fra sist jeg var 
her, for 12 år siden, sier den tyske cruise-
agenten.
Hun jobber for Poseidon Expeditions, 
og 22. juni er hun tilbake – om bord i 
cruiseskipet som har 100 internasjonale 
gjester klare for ekspedisjon – mange av 
dem geologer og biologer. Anja har lang 
erfaring fra Hurtigrutens ekspedisjonsskip 
‘Fram’, og nå sjekker hun ut destinasjon 
Engenbreen sammen med Rolf.

VIKTIG Å LYTTE
- Mine passasjerer er på ekspedisjon, og er 
opptatt av klimaperspektivet ved isbreer. 
Så det er ikke negativt at den trekker seg 
tilbake, – de vil gjerne se seg selv på bilder 
der. Jeg liker at sikkerheten er ivaretatt – 
jeg vil ikke at passasjerene skal bevege seg 

- I Sverige er det over 30 elgfarmer, 
med over 1 million besøkende hvert 
år. Myndighetene der mener elgen har 
sterkere symbolverdi enn nasjonalsym-
bolet tre kronor!
Det er Mads J. Lindgaard (33) som 

ELGFARMEN SKAL VOKSE
Svært i Sverige. Nå satser 
elg-eierne mer ved En-
genbreen. 

Mads Jektvik Lindgaard

snakker. Fra Trondheim, men nå aktivt ar-
beidende eier i oppbyggingen av Svartisen 
Moose. Har selv drevet elgfarm ved Åre i 
Sverige i 10 år, der dagens tre Svartisen-
elger kommer fra.

ELG, EN SELVFØLGE
- Slik alle har lyst til å se en kenguru når de 
besøker Australia, bør det også være med 
elg når man kommer til Skandinavia, og 
Norge, mener Mads.
En hoveddel av sommeren bruker han her 
ved Engenbreen for å bygge elgfarm. Inn-
hegningen gjøres større, visningsområdet 
forbedres, det bygges lager og stor tipi.
- Jeg har lyst til å bruke kunnskapen min 
og være med og bygge opp dette – stedet 
er i ferd med å blomstre, og det snakkes 
positivt i nærmiljøet, forklarer han enga-
sjementet sitt og eierandelen på om lag 30 
prosent av Meløys nye elgfarm.

VENTER KALVER
Nordmenn flest har kun beundret den 

majestetiske elgen på avstand, eller fryktet 
kollisjon med den langs veien, vinterstid. 
Å kunne klappe og mate den med hånda er 
noe helt nytt, og besøkstallet i åpningsåret 
2016 var oppløftende.
- Potensialet her er veldig spennende, med 
alle hurtigrute- og cruisepassasjerene som 
kommer.

- Flere elger?
- Ja, vi håper på kalver her, fra 20. juni og 
utover. Men, hele 40-60 prosent av kalvene 
dør det første året, så vi kan ikke si sikkert 
at de blir til nye visningsdyr, forklarer 
Mads Lindgaard.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

VIKTIG GJEST GAV IS-RÅD
Sterk vekst i reiseliv-Meløy, og Engenbreen-tusismen 
er lokomotiv. Men, ved isen er utfordringene mange 
når ‘nye’ Svartisen AS leder gjenbyggingen. Lederen 
innledet sesongen med å invitere en viktig gjest.

Vann hele året, og kjørbar vei 
til utkikkspunktet – dette er de 
største oppgavene. Og Brestua 
trenger vedlikehold – det er 
værhardt her.

ROLF B NILSEN

helt inntil isen, understreker hun.
Tilbakemeldingene fra Anja er viktig i 
Rolfs arbeid.
- For å gi turistene en best mulig opple-
velse. Vi er helt i starten med å ‘brande’ 
dette området, mener han, og samarbeider 
tett med eget styre – som er tett involvert i 
arbeidet.
- Vi har hatt henvendelser på telefon i hele 
vinter – det er viktig at Svartisen AS blir et 
godt nav. En viktig oppgave er å få til over-
natting, mener styreleder Astrid Berbusmel. 

VANN, VEI OG VEDLIKEHOLD
- Vann hele året, og kjørbar vei til utkikks-
punktet – dette er de største oppgavene. Og 
Brestua trenger vedlikehold – det er vær-
hardt her, sier Rolf, som etter deltidsstilling 

gjennom vinteren nå jobber Svartisen 
full tid. Etter vårt besøk: beising av 
Brestua.
Han samarbeider tett med Meløy 

Utvikling og næringsaktørene – nå er man 
med i et eget cruisenettverk, og Innovasjon 
Norge har gitt midler til å utvikle bedrifts-
nettverk – aktørene trenger kompetanse.

- Vi er helt i starten av brandingen av dette reisemålet, mener Rolf B Nilsen. Da er 
det nyttig å lytte til råd ved isen fra den erfarne cruiseagenten Anja Erdmann. 
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Ønsker du å etablere en virksomhet med minst én ny arbeidsplass i Meløy? 
Trenger du økonomisk støtte til opplæring, markedsføring eller til en 
investering? Da kan du søke  

ETABLERERSTIPEND
Stipendet er på 40.000 kroner, og kan ikke brukes til lønnsmidler.  
Søknadsskjema finner du på www.meloy.kommune.no/omstilling 
og ved å klikke på linken ”Søke omstillingsmidler”.

Søknaden sendes til: 
Meløy Utvikling KF, Gammelveien 5, 8150 Ørnes 
- eller som epost til post@mu.meloy.kommune.no
Mer informasjon: www.meloy.kommune.no/omstilling
Kontaktperson: Stine Estensen, tlf. 93 40 04 73

Vil din bedrift utvikle noe nytt i Meløy som kan skape nye arbeidsplasser? 
Til forstudie/forprosjekt i utviklingen av forretningsideen kan du da søke

PROSJEKTMIDLER
Vi bruker elektronisk søknad, den finner du på www.regionalforvaltning.no
Støtteordning «omstillingsmidler Meløy».

Mer informasjon: www.meloy.kommune.no/omstilling

Det er ingen søknadsfrist for å søke om 
økonomisk støtte fra omstillingsmidlene

Anleggsvirksomheten etter Egil Svends-
gård (f. 1950) har hatt en voldsom vekst 
under ledelse og eierskap av sønnen Frank 
(f. 1970). Mens driftsinntektene i 2010 var 
på 15, 1 millioner kroner, endte 2016 på 
34, 8 millioner, og med et driftsresultat et-
ter skatt på 2,7 millioner. Disse tallene var 
viktig bakgrunn da Meløy Næringsforum 
i april tildelte Reipå Knuseri utmerkelsen 
‘Årets bedrift’ under Meløyseminaret på 
Halsa.

NYE VOKSER MEST
Staben hos Reipå Knuseri har også vokst 
kraftig i den samme perioden, og teller 
i dag over 20 ansatte. Tallmateriale som 
Meløy Utvikling KF har innhentet, viser 
at det er skapt over 60 nye arbeidsplasser 
i etablerte bedrifter i Meløy, altså siden 
omstillingsprogrammet ble satt i gang som-
meren 2012. Så er det likevel de helt nye 
selskapene som er etablert i denne perioden 
som har hatt den aller sterkeste omsetnings-
veksten. Den totale omsetningen i selska-
pene etablert 2011-16 har underveis økt 
fra 43 til 387 millioner kroner underveis. 
Lønnsutgiftene i selskapene har økt fra 12 
til 91 millioner kroner, noe som tilsvarer 
om lag 170 nye arbeidsplasser i Meløy.

TILSKUDD GAV VEKST
Det er lokale aksjeselskaper som står bak 
om lag 50 prosent av arbeidsplassene i 
Meløy, mens konsernselskapene omlag 30 
prosent. I omstillingsarbeid er det alltid 
stort potensiale for økt omsetning og flere 
arbeidsplasser i de allerede eksisterende 
bedriftene. Dette er bekreftet i Meløy, der 
selskaper stiftet i Meløy før 2012 altså har 
hatt en vekst tilsvarende 64 nye stillinger 
siden 2014. Flere titalls bedrifter har deltatt 
i programmet SMB Utvikling med egne 
utviklingsprosjekter, og omstillingspro-
grammet har gitt et samlet tilskudd på 18,7 
millioner kroner til utviklingsprosjekter i 
eksisterende Meløy-virksomheter. Dette be-
løpet fordeler seg på i alt 109 prosjekter, og 
omsetningstallene viser at selskapene har 
vokst mer enn gjennomsnittet for Nordland. 

Tekst: Edmund Ulsnæs

PRISER FOR VEKST, SERVICE OG IDÉ
Reipå Knuseri er ett av fle-
re eksempler på bedrifter 
som har vokst gjennom 
omstillingsårene i Meløy. 
I vår fikk selskapet utmer-
kelsen ‘Årets bedrift’.

Meløys kanskje aller beste eksempel på vekst gjennom omstillingsårene er Reipå Knuseri. Selskapet har doblet sin årsomsetning 
siden 2010, og har i dag over 20 ansatte. På Meløyseminaret i april fikk daglig leder og eier Frank Svendsgård utmerkelsen ‘Årets 
bedrift’ fra Liv Toril Pettersen og Eva Andersen i Meløy Næringsforum. Alle bildene: Anne Mette Meidelsen.

Og prisen som ‘Årets servicebedrift’ til 
Siv Janne Barvik og hennes forretning 
Fabiola i Glomfjord.

Også under Meløyseminaret: prisen ‘Årets gründer’ ble tildelt Elin og Trygve Danielsen 
i Råkk Huset på Ågskardet.
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Det var Meløys egne omstillingsledere som 
slo an tonen for det femte Meløyseminaret 
på Halsa i forrige måned. Mens styreleder 
i Meløy Utvikling KF og ordfører i Meløy, 
Sigurd Stormo, stod for den offisielle åp-
ningen og fokuserte på regionens mulig-
heter, var det daglig leder Stine Estensen 
i Meløy Utvikling som fortsatte, med en 
tilstandsrapport etter snart fem år med 
status som omstillingskommune.

MINDRE SÅRBART NÅ
- Det er skapt 300 nye arbeidsplasser i 
Meløy siden sommeren 2013. Dét kan vi 
klappe for! smilte Stine, og fikk applaus fra 

APPLAUS FOR 300 NYE
- Meløy-regionen må få 
flere ben å stå på, og vi 
har et klart fortrinn med 
kompetanse på havbruk, 
sa ordføreren.

- Jeg mener bruken av 
omstillingsprogrammet 
har gjort Meløy-samfunnet 
mindre sårbart, sa omstil-
lingslederen.

- Å miste 20 prosent av arbeidsplassene våre var en krise, uansett hvordan man ser det. 
Men Meløy er blitt en mer næringsvennlig kommune, og 300 nye arbeidsplasser er skapt, 
fortalte Stine Estensen til Meløyseminaret.

de om lag 90 i salen denne formiddagen 4. 
april.
Sammen med omstillingsstyret har hun gitt 
70 millioner kroner til i alt 193 prosjekter 
innen utvikling, nyetablering, kompetanse-
heving og nettverksbygging, etter at Meløy 
i 2011-12 mistet noe sånt som 20 prosent 
av sine arbeidsplasser etter REC-stansen i 
Glomfjord.
- Vi har satset bredt og fordelt midler i alle 
bransjer. Dette kan det være delte meninger 
om, men jeg mener bruken av omstillingspro-
grammet har gjort Meløy-samfunnet mindre 
sårbart og bedre i stand til å fornye seg og 
utvikle seg selv, mener Stine Estensen.

INNSPURT NÅ
I direkte tilskudd til etableringer er det gitt 
28 millioner kroner, og Meløy Utvikling-ad-
ministrasjonen har fordelt i alt 50 etablerer-
stipender. Med smått og stort er det i omstil-
lingsperioden etablert 201 nye virksomheter, 
og etableringsfrekvensen har økt fra rundt 30 
til over 40 nye virksomheter årlig.
- I disse to siste årene av omstillingspro-
grammet skal vi støtte nye forstudier gjort 
av gründere, og bidra videre til nettverk 
og klynger. Av viktige prosjekter nå vil jeg 
framheve datalagringssenter, landbasert 
smoltanlegg og biogass fra avfall i havbruks-
næringa, orienterte Stine til næringslivsle-
derne og politikerne i salen.
- Og ikke minst hydrogen, som kan brukes i 
flere typer industriell produksjon, og som nå 
også blir interessant i små-skala, som til bus-
ser, biler og båter. Glomfjord Hydrogen skal 
sette Meløy på kartet gjennom det grønne 
skiftet.

MÅ UTNYTTE FORTRINN
Ordfører Sigurd Stormo snakket også 
om hydrogen, og muligheten til å trekke 
nasjonale og innovative miljøer til 
Meløy.
- Allerede har vi unik kompetanse, som 
hos Cargill, Yara og Norwegian Crys-
tals. Nå må vi vise for hele verden at vi 
også er en region der det skjer framtids-
rettet verdiskaping, sa han.
- Vi må være flinke til å utnytte de klare 
fortrinnene vi har - nærheten til havet 
og kompetanse på fiskeri og havbruk. 
Og den sterke veksten i reiselivsnærin-
gen vår gir arbeidsplasser, ja, men også 
veldig viktig omdømmebygging der ute, 
understreket ordføreren.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Nja, det har vært litt tregt en periode nå. 
Men vi regner på mye – og det er egentlig 
uvanlig mange store prosjekter på gang. Vi 
må håpe og tror at vi får delta i en del av 
det, svarer Roger Stormo på vårt innleden-
de ‘hva er ståa’-spørsmål.
Så er det neppe noen som kjenner ham for 
å se mørkt på ting, men det er faktisk slik 
at det offentlige Meløy både skal bygge ny 
skole, omsorgsboliger og nytt sykehjem i 
kommunesenteret.
- Og, jeg har fortsatt sterk tro på at Ørnes 
skal få et kjøpesenter. Alt dette er store 
prosjekter der vi er med i konkurransen om 
oppdrag, smiler han.
Virksomheten teller noe sånt som dobbelt 
så mange nå, som den han selv ble ansatt i, 
i 1999. Siden 2001 har han ledet, og siden 
2011 vært med som eier.
- Jeg vil rose de andre eierne. Elektro i 
Bodø og Meløy Energi, de har hele tiden 
villet bygge en solid og lokal aktør.

MELØY ELEKTRO-
SJEFEN OM:
     

Så er vi allerede inne på hovedtemaet i 
denne Lederpraten. Roger Stormo er nem-
lig fornøyd med flere enn sine egne eiere.

ROGER ER IMPONERT
1994: Alf Bjørseth og Reidar Langmo eta-
blerer ScanWafer i Glomfjord. Wafer-pro-
duksjonen skulle utvikle seg til et moderne 
industrieventyr i Meløy – da REC kjøpte 
virksomheten steg sysselsettingen mot 500 
nye arbeidsplasser, og det ble gjort enorme 
investeringer som gav positive ringvirknin-
ger i hele regionen. 2012: den andre av de 
to waferfabrikkene stenger dørene for godt, 
og Meløy mister om lag 20 prosent av alle 
sine arbeidsplasser.
- Jeg er faktisk ganske imponert, sier Roger 
Stormo.
For: han mener det eksisterer en kultur i 
Meløy. Blant bedriftsledere. Han se det når 
han har hatt oppdrag for dem, og han hører 
det når han deltar i næringslivets egne 
nettverk.

- Da smellen kom i 2012 viste veldig 
mange bedrifter seg solide nok til å stå imot 
passiviteten etter slike nedleggelser. Og 
solide var de fordi eierne har valgt å føre 
verdiene tilbake til selskapet, heller enn 
å berike seg selv. Og de har engasjert seg 
sterkt for å skape ny aktivitet.
- Det er faktisk ikke slik overalt, så dette er 
ingen selvfølge. Mange steder ser vi at det 
ikke skal så bratte bakker til før det meste 
ligger på rygg.

ROGER LIKER KULTUREN
Selv har ledet siden den tekniske konkursen 
i 2001, og til i dag, der elektro-virksomhe-
ten har 16 årsverk og 17 millioner i årsom-
setning, og en meget trygg egenkapital-an-
del på over 60 prosent. Driftsresultat etter 
skatt ble i 2016 på 127 tusen, og i 2015 på 
870 tusen.
- I Meløy mener jeg det er en kultur blant 
bedriftsledere på at bedriften skal være 

solid – verdiene som skapes skal pløyes 
tilbake, slik våre eiere også gjør. Dette liker 
jeg.
- For tiden bygges det lite hus, og få hus 
skifter eier – da blir det mindre oppussing, 
slike aktiviteter som gir oppdrag til blant 
andre oss. Men, selv om det har vært litt 
tregt i det siste, har jeg tro på fortsatt vekst 
for oss. Og for Meløy? Det er enorm mye 
spennende som foregår, og jeg håper ar-
beidet med å skape nye arbeidsplasser bare 
fortsetter – at det fortsetter å blomstre, at 
for eksempel Norwegian Crystals kommer 
i havn med sine spennende vekstplaner. Ja, 
jeg har sterk tro på at det er mye som vil 
‘løsne’ litt i årene som kommer!

TETT PÅ, HELE TIDEN
Telemontøren Roger har, med unntak 
av ettpar raske år som vikarlærer etter 
videregående, viet sitt yrkesliv til kabler, 
koblinger og installasjonssystemer innen 

samfunnets stort sett viktigste infrastruktur: 
telekommunikasjon og elektrisk strøm. 
Som 54-åring har han altså i en årrekke 
allerede Meløy-regionens desidert største 
installasjonsaktør til solide resultater og til 
stadig større stab. Med arbeidsdager som 
begynner svært tidlig er han fortsatt tett 
involvert i all drift, hele tiden – stadig vekk 
titter en montør inn døra med beskjed eller 
spørsmål.
- Dette er positivt og viktig for vår bedrift, 
med den størrelsen vi har nå. Montørene 
trenger en arbeidsleder som er nært dem 
og opptatt av å hjelpe dem med å løse små 
og store utfordringer. Jeg har nokså god 
hukommelse og er ganske strukturert, selv 
under stort press, og i det daglige gjelder 
det ofte å kunne snu seg fort, ikke få panikk 
men finne nye løsninger.

ELEKTRISK SETNING
Vi spør Roger om typiske utfordringer 

i bransjen og bedriften idet vi skriver 
2017. Han deler først tydelige meninger 
om eksempler på det han mener er dårlig 
forretningsskikk hos store og regionale/
nasjonale entreprenører. Underleverandører 
presses så hardt på pris at det går ut over 
både ryddighet og redelighet, og uten at 
kunden – gjerne en kommune – klarer eller 
ønsker å sette ned foten.
- Men sånn ellers så er det jo en utfordring 
for oss at kundene vet stadig mer. De er 
aktive på nett, og forespør oss gjerne om å 
levere eller installere ting de har funnet der. 
Da er det ikke bestandig at vi kan hjelpe, 

eller har lov til. Samtidig er jo dette både 
spennende og artig, altså at vi hele tiden må 
holde oss oppdatert på hva som finnes av 
løsninger der ute. Av og til ønsker vi også 
å bevisstgjøre kundene på at ja, så er vi 
kanskje en del dyrere, men så kan vi også 
komme på dagen og bytte eller reparere når 
det er nødvendig.
- I det daglige koker det meste vi driver 
med ned til én enkel setning: vi må komme 
til kunden på det tidspunktet vi har sagt vi 
skal komme!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Beundring for lokale 
ledere
Troen på ny blomstring
Kunder med mer 
kunnskap

 

 

FAKTA
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Jeg vil rose de andre eierne. De har hele 
tiden villet bygge en solid og lokal aktør.

Han er imponert over sine 
leder-kolleger i nærings-
livet. Og tror sterkt på 
fortsatt blomstring, både 
for egen del og for Meløy-
regionen.

- Mange andre steder ser vi at det ikke skal så bratte bakker til før det meste ligger på rygg. Jeg er imponert over hvor flinke mange 
lokale bedriftsledere er til å beholde verdiene i virksomheten, slik at de blir solide, mener Meløy Elektro-sjef Roger Stormo. 

Roger Stormo (54)
Født 7. august 1962, oppvokst 
på Ørnes der han fortsatt er 
bosatt og i sommer ferdigstiller 
ut- og ombygging av huset etter 
besteforeldrene i Våtvika. Sønn 
av Tore og Grete, som begge 
er gått bort, og gift med Liv 
Toril Pettersen - de har døtrene 
Sirianna (f. 1999) og Helmine (f. 
2003). I søskenflokken er Roger 
eldst, og har brødrene Torstein 
(f. 1964) og Sigurd (f. 1970). 
Etter gymnas på Ørnes, lokale 
vikarlærerjobber og militærtje-
neste ble han ansatt i Televerket, 
der han først tok internt fagbrev, 
så offentlig fagbrev, og jobbet 
som svakstrøm-montør til 1997. 
Fra -98 montør i Meløy Energi, 
og fra -99 i nyetablerte Meløy 
Elektro, der Roger overtok 
som daglig leder høsten 2001 
– en stilling han fortsatt har. På 
fritiden er Roger Stormo leder i 
fotballgruppa til Ørnes Idrettslag, 
og er oppmann/hjelpetrener for 
klubbens Jenter 15-lag. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Meløy Elektro AS

Installasjonsavdelingen i Meløy Energi ble høsten 1998 etablert som eget sel-
skap, der Meløy Energi AS og Elektro AS eide 50 prosent hver. I dag eier de to 
henholdsvis 15 og 75 prosent, og Roger Stormo 10. Forretningsområder for den 
nye virksomheten var elektroinstallasjoner i privatboliger, butikker, kontorer og 
annen næringsvirksomhet som for eksempel industri, og i dag også havbruk. 11 
av dagens 16 ansatte har fagbrev som elektriker, og fire lærlinger er i ferd med 
å ta slikt fagbrev, mens daglig leder har fagbrev som telemontør. Meløy Elek-
tro leier lokaler hos Meløy Energi på Ørnes, og leier dessuten lagerlokaler på 
Engavågen, og har 11 leasede servicebiler. Styreleder er Ivar Jørgensen (f. 1939), 
mens Karsten I Hansen (f. 1950) og Roger Stormo (f. 1962) er styremedlemmer. 
Driftsinntektene i 2016 var om lag 17 millioner kroner, og de to foregående årene 
17,1 og 14,6.
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Lederen
ROGER STORMO, 
MELØY ELEKTRO "
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I Meløy mener jeg det er en kultur blant bedriftsledere på 
at bedriften skal være solid – verdiene som skapes skal 
pløyes tilbake.

ROGER STORMO



At Johannes har fått seg jobb som ingeniør 
hos INVIS, er hyggelig for ham og en hyg-
gelig personalnyhet i Glomfjord Indus-
tripark. Men, det dreier seg også om noe 
gledelig i en litt større sammenheng:
- Vi velger å tro på en del positive signaler 
fra nettverkene våre, og at det dermed er 
rom for å få med én ekstra på laget, for-
klarer han nyansettelsen, daglig leder Pål 
Einar Olsen i INVIS.
- Joda, jeg er nyutdannet og kjenner til 
verktøyene. Men det er mye komplisert å 
sette seg inn i – bra at jeg har gode kolleger 
i bedriften, smiler nyansettelsen, Johannes 
Pedersen (25).

INVIS SIGNERTE JOHANNES
Offshore-nedturen tvang 
INVIS til nedbemanning, og 
regnskapstallene var røde. 
God nyhet nå: pen pluss i 
fjor, og engineering-bedrif-
ten ansetter sin nummer 9.

Det er godt nytt for flere enn Johannes at Johannes Pedersen nå er blitt nummer 9 i 
INVIS. - Pendelen kan fort snu igjen, men ja, det er grunn til å se litt lysere på framtiden 
nå, sier INVIS-leder Pål Einar Olsen.

Vi velger å tro på en del po-
sitive signaler fra nettverke-
ne våre, og at det dermed er 
rom for å få med én ekstra 
på laget.

PÅL EINAR OLSEN

Han har fått kollega Harald S. Martinussen 
(32) som sin egen mentor i arbeidet med in-
dustrimåling, skanning og 3D-modellering.

SIGNALER OG LANGTIDSUTLEIE
Den litt større sammenhengen er at mens 
INVIS måtte tåle tøffe tak i offshore-bølge-
dalen – 14 ansatte ble til 8 – så titter sola nå 
fram bak skydekket. Pål Einar forklarer:
- Etableringen vår på Mo og nettverket 
vårt der, pluss samarbeidet vårt inn mot 
havbruksnæringa – vi har fått flere signaler 
som kan bety positiv ordretilgang. Dessu-
ten er én av våre ansatte nå langtidsutleid 
til Norconsult. Dette er bakgrunnen for at 
vi nå har skrevet kontrakt med Johannes.
Hovedpersonen har jobbet som vikarlærer 
på Ørnes det siste året, etter at han var fer-
dig utdannet ingeniør i maskinteknikk ved 

Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2014.

FLERE HUNDRE SØKER
- Det er vanskelig å finne jobber som mas-
kiningeniør nå – det er gjerne flere hundre 
søkere på hver stilling, og selv de med 
20 års erfaring fra for eksempel offshore, 
sliter. Jeg er veldig fornøyd med å komme 
til INVIS! forklarer Johannes.
- Nå skal jeg få kontroll på alt det nye å 
sette seg inn i, men så er planen å studere 
ved siden av – jeg har begynt på utdanning 
som bygningsingeniør, også.
Altså i samme spor som pappa Jon Roger 
(Yara Glomfjord) og storebror Simon (kon-
sulentselskapet COWI).
- Nyttig for oss å få erfaring innenfor sam-
ferdsel, mener Pål Einar.

NYTT: SAMFERDSEL
Og tenker da på at hans ansatte Thomas 

Wærnes Moen nå er langtidsutleid til Nor-
consult, knyttet til arbeidet med Bypakke 
Bodø.
- E6 Helgeland Sør kommer opp som stort 
prosjekt, dessuten E6 gjennom Sørfold, og 
etter hvert Hålogalandsveien. Vi skal selv-
sagt satse sterkt videre på bransjene kraft, 
prosessindustri, offshore og havbruk, men 
det er gunstig for oss å få erfaring også 
innenfor samferdsel, forklarer han.
Etter sterkt omsetningsfall siden 2013, og 
nokså store minus i driftsresultatene, endte 
2016 hyggelig nok med pen pluss.
- Vi er ikke historieløse - vi vet at pendelen 
fort kan snu igjen. Men, vi mener det er 
grunn til å se litt lysere på framtiden nå, 
fastslår Pål Einar Olsen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

 

FAKTA

Johannes Pedersen
Alder: 25. Bosted: Ørnes. Yrke: 
ingeniør. Utdanning: studiespesia-
lisering Ørnes, maskinteknikk ved 
Høgskolen i Sør-Trøndelag, samt 
påbegynt bygningsingeniør. Sivil 
status: ugift, er sønn av Jon Roger 
Pedersen og Gerd Anne Jørgensen – 
har brødrene Simon (28) og Jørgen 
(19). Aktuell: fra 1. mai ansatt i 
INVIS i Glomfjord.
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Viktige temaer, godt engasjement, da Yara 
Glomfjord gjennomførte den årlige dagen 
der det først og fremfor alt snakkes om 
helse, miljø og sikkerhet.
- Vi hadde stand på både det øvre og nedre 
området vårt, og når vi registrerte 85-90 

SNAKKET SIKKERHET HELE DAGEN
- Det er viktig å kunne 
snakke med de ansatte om 
sikkerhet mens det er på et 
stadium der det er positivt 
og bra, mener Yngve Olsen 
i Yara Glomfjord. 

Hele dagen snakket de med sine egne om sikkerhet, Yngve Olsen og Svein Brennesvik i Yara Glomfjord – her øverst i grønne hjelmer. – Det er stor bevissthet rundt god og sikker 
jobbing, mener hms- og kvalitetssjef Yngve – her har han fagarbeidere fra Bilfinger på besøk på stand – mørke overdeler. På de andre bildene ser vi elektroingeniør Leif Mesøy 
sammen med driftsingeniør Åge Johansen og Yngve sammen med fabrikksjef Arve Jordal. Alle bildene: Yara Glomfjord.

som kom innom, er dette et tall vi er godt 
fornøyd med. Vi er tross alt en bedrift der 
fire av skiftene i fullgjødsla og tre i PKL 
ikke var på jobb, fastslår Yngve Olsen, som 
er hms- og kvalitetssjef.

SIKKERHET ER POSITIVT
28. april er FN’s Verdensdagen for sik-
kerhet og helse. Yara har de siste to årene 
fulgt opp med tilsvarende dag internt, og på 
samme dato, i hele konsernet. Årets tema: 
el-sikkerhet. Siden 2010 har fem personer 
mistet livet i Yara-anlegg verden rundt etter 
alvorlig støt eller fordi nettopp el-sikkerhe-
ten ikke var god nok.

- På en slik dag får vi mulighet til å snakke 
om sikkerhet på et stadium der det er 
positivt, viktig og bra, og dét i seg selv er 
viktig, mener Yngve.
Glomfjord-bedriften er Meløys største 
private arbeidsplass, og har de siste 12 må-
nedene hatt tre hendelser som har medført 
skade, behandling eller omplassering.
- Elektrisitet har stort skadepotensiale, og 
ved feil bruk av utstyr, eller bruk av feil 
utstyr, kan skadene bli fatale. 

TIDLIG START
Han selv, fabrikksjefen og hovedverneom-
budet møtte staben på sikkerhetsdagen med 

litt frukt og dagens program, helt fra klokka 
halv sju. På standene i brannstasjonen og 
i fullgjødselfabrikken ble det demonstrert 
ulikt utstyr, og elektroingeniør Leif Mesøy 
og vedlikeholdsleder på elkraft, Magnus 
Selstad, deltok
- Vi snakket også om kjemikalier og verne-
utstyr, om rus og spillavhengighet, og om 
el-sikkerhet i heimen. Det er stor bevissthet 
rundt sikkert arbeid i både staben vår og 
hos vår største kontraktør,  Bilfinger, mener 
Yngve.

Tekst: Edmund Ulsnæs

Ny Næring – bilag til Framtia onsdag 21. juni!

Er du bedriftsleder og vil vite mer om profilering 
i Ny Næring? Ta kontakt!

Edmund Ulsnæs
Bilagsansvarlig
Tlf. 99299908
edmund@framtia.no

I NESTE UTGAVE AV:

MELØY ENERGI:
Aktiv på børsen – 
fra Meløy

CARGILL:
Tunge løft, stor ombygging



Jøss, ja - Nina Wiland er prosessoperatør, 
med industribakgrunn så det holder. Men, 
med høy stjerne i vennekretsen for matkun-
stene, og med egen matblogg, ja, så er føl-
gende nyhet helt naturlig: Nina Wiland er 
fra i vår fast kokk og nestkommanderende i 
Meløy BedriftsService-kantina, OG klar for 
turistsesongen ved Svartisen!

HOBBYEN BLE JOBBEN
- Et godt spørsmål - hvorfor jeg ikke satset 

HOBBYEN BLE JOBBEN
- Fantastisk å få ha li-
denskapen min som 
heltidsjobb! storsmiler 
industripark-kantinas nye 
nestkommanderende.

Spennende sommer venter for Nina Wiland. 55-åringen er ny kokk hos 
Meløy BedriftsService, og er både fungerende kantinesjef i Glomfjord og 
skal inngå i laget som drifter Brestua ved Engenbreen.   Ny Næring (IndustriFolk) juni 2014

Laboratoriearbeid var noe jeg var veldig interessert i, så 
jobb for SINTEF Molab var helt perfekt. Så viste det seg 
dessverre at jeg fikk helseproblemer.

NINA WILAND

på utdannelse som kokk da jeg var yngre. 
For matinteressen er nedarvet helt tilbake 
til oldeforeldrene mine, som var opptatt av 
å lage gode måltider med de råvarene som 
var tilgjengelige. Både mamma og mormor 
var gode forbilder i det å lage mat fra 
bunnen av, smiler 55-åringen - fast ansatt 
som MBS-kokk siden februar og i vår 
faktisk fungerende kantinesjef i Glomfjord 
Industripark.
- For meg er det fantastisk å kunne få liden-
skapen og hobbyen min som heltidsjobb!
Det var arbeidsutprøving i samarbeid mel-
lom Meløy BedriftsService og SINTEF 
Molab som gav Nina muligheten til et nød-
vendig jobbskifte fra i fjor. Fra november 
har hun inngått i kantinestaben.

OMSTILLING X 3
Født og oppvokst i Bodø, men bosatt i 
Meløy de siste 35 årene. Nina kom til 
Glomfjord i 1982, og etter noen småjob-
ber gikk hun løs på kjemiprosessfagene 
ved videregående, deretter læretid hos 
daværende Hydro. Ammoniakkfabrikken 
ble første stopp for den nybakte prosesso-
peratøren, og i åtte år fram til nedleggelsen 
senvinteren -93. Sammen med 14 andre ble 
hun fra da bemanningen ved den nybygde 
råglassfabrikken nede ved fjorden, og i 15 
år. Ny nedleggelse.
- Ja, dette ble min andre omstilling. I 2009 
fikk mange av oss jobb i den nye slurryfa-
brikken, i tre år fram til SiC Processing ble 

nedlagt – min tredje omstilling, forteller 
Nina.
- Og dette var den aller tøffeste. Joda, vi 
fikk jobbsøkerkurs og god hjelp, men over 
600 stod uten jobb, mange om beinet. Det 
var en tøff tid.

HELSA SA LABORANT-STOPP
Kunnskapen om matlaging hjalp i første 
omgang Nina til arbeid ved sykehjem-kjøk-
kenet på Ørnes. Men, så fikk hun på nytt 
nytte av kjemiprosess-bakgrunnen – ikke 
minst laboratoriearbeidet både i råglass og 
slurry. I juni 2014 kunne Ny Næring nem-
lig melde om ny fast jobb, altså etter tre 
ufrivillige oppsigelser.
- Laboratoriearbeid var jeg veldig interes-
sert i, så jobb for SINTEF Molab var helt 
perfekt. Så viste det seg dessverre at jeg fikk 
helseproblemer – jeg begynte å reagere på 
støv og gass – og hosten ville ikke gi seg.

NINA – EN REISER
I Meløy BedriftsService inngår Nina på et 

lag som nettopp har fått treårsavtale med 
Svartisen AS på å drifte Brestua sommers-
tid. Tjenesteleverandøren blir for alvor en 
reiselivsaktør, og kanskje vil Nina kjenne 
på nytten av sin egen reise-lidenskap.
- De siste 20 årene har vi reist to ganger i 
året til Nice i Provence – det er mitt andre 
hjem, det blir nesten som når andre reiser 
på hytta. Da lager jeg og samboer Tormod 
masse mat med lokale råvarer, og smiler 
hun.
Og språkkunnskapene vil komme til nytte 
– reiselystne franskmenn har definitivt 
oppdaget Nord-Norge.
- Også på Brestua jobber vi for å kunne 
tilby mat basert på lokale råvarer. Og jeg er 
interessert i absolutt alt av matlaging, for 
eksempel til gjester som har laktose-intole-
ranse, gluten-allergi eller vil ha vegetarmat.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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