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Med flotte pluss-ord presenterer Marine 
Harvest-sjefen sin ferske rekruttering. Han 
som egentlig valgte mekaniske fag, men 
som raskt fant ut at det er levende fisk han 
vil jobbe med.
- Ja, jeg tenkte å bli motormann på båt, og 
så kanskje ta fiske og fangst etterpå. Men, 
det ville blitt mye skole, og da jeg først 
fikk utplassering her, skjønte jeg at det 
er fisk jeg vil jobbe med! forteller Jonas 
Bjørklund.

JONAS PÅ TILKALLING
Det er lørdag formiddag, og 17-åringen fra 
Glomfjord er på helgejobb i et av Nord-
Norges største smoltanlegg. Og dette er 
en lørdag utenom det vanlige – for femte 
gang arrangerer bedriften sin populære 
familiedag, og flere titalls familiemedlem-
mer av de ansatte kommer til hyggelig 
samvær, grillmat og ikke minst for å lære 

mer om smolt og hvordan det er å jobbe 
i Marine Harvest. Jonas er omviser for 

småsøsken, mamma Hanne og hennes 
Geir Ove. Selv går han helgevakt for 

fjerde gang, etter å ha blitt kapret 
av Rose & Co.
- Jonas er veldig blid og arbeid-
som, han står på og er pliktopp-

fyllende. Han var utplassert her i 
forrige skoleår, og da vi fikk vite at 

han skulle bytte retning, fra mekanisk til 
naturbruk, tenkte vi at han kunne være en 
bra mann for oss, forklarer assisterende 
driftsleder Eirik Falk, som har ansvar for 
utplasseringselever i bedriften. 
- Så da ga vi ham jobb som tilkallingsvi-
kar i tillegg til utplassering!

KJENNER ANSVARET
Dermed har bedrift og lovende rekrutt 
‘funnet hverandre’. Han er ung, lokal, 

JONAS (17) PASSER INN
- Vi liker at han er ansvars-
bevisst og har gode hold-
ninger. I tillegg er han blid 
og hyggelig, og passer inn 
i miljøet vårt, smiler Rose 
Olsen.

Mye frisk luft og fysisk arbeid, og 
det er dét jeg liker. Så kanskje tar 
jeg både akvakultur og fiske og 
fangst etter hvert.  JONAS BJØRKLUND

har gode holdninger og lyst til å jobbe med 
levende liv: Jonas passer inn hos Marine 

Harvest, som satser tungt på Glomfjord 
– det største ferskvannsanlegget i Region 

Nord.
- Ja, jeg kjenner på at det er et stort ansvar. 
Dette er levende dyr, og jeg må være 
skjerpa. Hvis ikke er det fort gjort å gjøre 
en feil som blir kostbar! sier Jonas, som bor 
på hybel på Inndyr og fra i høst tar videre-
gående utdanning i naturbruk. 
Hver mandag er han utplassert i bedriften 
nede ved Glomfjorden, og jobber i tillegg 
mange helger – her skaffer han seg erfaring 
med arbeid som driftstekniker i smoltpro-
duksjon.
- Det kan bli noen arbeidsdager som både 
er lange og travle, og på morran kan jeg 
være litt trøtt. Men, dét går raskt over, og 

det tror jeg må være på grunn av arbeids-
miljøet, for dét er kjempebra!

LIKER BEGGE
Jonas har fisket og vært interessert i fisk fra 
svært ung alder. Så var det tidlig i ung-
domsskolen, etter den lokale fiskerimessen 
på Halsa og i Glomfjord, at han for alvor 
valgte veien. Og nå, med mekaniske fag 
i bagasjen, tar han utdanningsveien der 
neste skoleår enten blir spesialisering på 
akvakultur eller fiske og fangst.
- Egentlig har jeg lyst på begge deler. Å 
være ute i merdene eller ute på havet – det 

er mye frisk luft og fysisk arbeid, og det er 
dét jeg liker. Så kanskje tar jeg både akva-
kultur og fiske og fangst etter hvert.
- Det er viktig å ha en plan for livet sitt, 
og jeg tenker en del framover. Jeg vet at 
jeg har lyst til å dra ut på båt, men også at 
jeg har lyst til å komme hjem fra jobben 
om dagene – det er ikke bare greit å være 
borte fra familie og venner en måned av 
gangen. Uansett så kommer jeg nok til å bo 
i Meløy i mange år, for her er både mange 
muligheter på smoltanlegg og på fiskebåter, 
fastslår han.
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Ny Næring er Meløy og Gildeskåls 
eget reklameblad for nærings- og 
arbeidsliv, og produseres og gis ut 
av Mediehuset Meløy. Innholdet la-
ges i sin helhet på oppdrag fra våre 
21 faste samarbeidsbedrifter – du 
ser dem presentert på side 8-9. For-
målet til Ny Næring er å formidle 
satsinger og suksesshistorier i 
noen av regionens aller mest solide 
bedrifter, gjerne fortalt av stolte an-
satte. Ny Næring distribueres som 
månedsbilag i Framtia følgende 
datoer høsten/vinteren 2018-19: 
21. november, 19. desember, 30. 
januar, 6. mars.

VI I VINDEN
Jeg synes det er vanskelig å endre bildet jeg har av meg selv. For kanskje har jeg, 
for meg selv, gjentatt historien om meg så mange ganger at bildet er blitt en sann-
het. Selv om bildet kanskje ikke stemmer helt. Dette kan kanskje sammenliknes 
med bildet som Meløy har av seg selv? At vi er mer bygder hver for seg enn en 
samlet enhet, og at folketallet går ned, handelslekkasjen opp, slik at vi begynner å 
tvile litt på oss selv?

Da kan det være både lurt og fristende å la seg inspirere av Bodø. Nettopp dette 
gjør Meløy’s eget tilflytterprosjekt akkurat nå - prosjektet som har valgt slagordet 
‘Meløy – Tett på’ og definert sine hovedinnsatsområder. For, Bodø er en by som 
har vært i stand til å endre fortellingen om seg selv. Da jeg selv flyttet til byen 
for snart 30 år siden var den vindfull, grå og luktet ille, og ikke husker jeg at 
spesielt mange av de 32.000 innfødte framsnakket 
hjemstedet sitt. I dag, etter 10 år med omdøm-
meprosjektet ‘Bodø i vinden’, er vinden 
fortsatt drøy, men vi ser vel alle en by 
og en befolkning som jevnt over har 
bedre Bodø-selvtillit. Og innbyggertal-
let er nesten doblet siden jeg selv kom 
dit første gang.

Kan Meløy-regionen klare noe av det 
samme? Dét må vi håpe og tro. Bodø har 
klart å løfte fram det positive, det spek-
takulære, det som i jobb og i fritid er 
akkurat passe spesielt og spen-
nende, og som mange vil flytte til 
eller tilbake til. Politisk makter 
tydeligvis bystyrets flertall å 
prioritere flyt mer enn brems, 
og de store entreprenørene får 
tilsynelatende frihet til å finne 
sin lønnsomhet i å bygge og 
utvikle. Mens Bodø-folk flest, 
de virker mer stolt av byen de 
kommer fra. I summen av dette 
og annen samfunnsutvikling drar 
fylkeshovedstaden stadig mer folk, 
enten det er permanent eller bare på 
besøk. Så, kan Meløy-regionen klare 
noe av det samme, i vår målestokk?

Vi har i hvert fall absolutt ingenting å 
være beskjeden for, når det gjelder noe av 
det aller viktigste. Nemlig stolte bedrifter, 
stolte arbeidsfolk og spennende arbeids-
plasser. Meløy, Rødøy og Gildeskål  ligger 
langt framme på nyskaping, noe jeg selv ser på 
samtlige oppdrag jeg utfører med Ny Næring-
jakken på. Og å fortelle suksesshistoriene 
med tekst og bilder, dette er blant de vik-
tigere oppgavene nå når Meløy-regionen 
skal komme enda mer i vinden.

Edmund Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Jeg er litt sliten om 
morran, men dét går fort 
over på grunn av det fine 
arbeidsmiljøet her! smi-
ler Jonas Bjørklund. Bare 
17 år har han fått tilkal-
lingsavtale med Marine 
Harvest og daglig leder 
Rose Olsen (t.v.). Nylig 
tok Jonas imot mamma 
Hanne (t.h.) og resten av 
familien til bedriftens 
tradisjonelle familiedag. 

24.NOVEMBER

- Først må vi vaske hendene godt og ta på oss rett fottøy – nå skal vi ut i produksjons-
hallene, sier Jonas til familiemedlemmene Ingebjørg Sandaa, Hanne S. Martinussen, 
Geir Ove Martinussen og småsøsknene. "2 3



Harald Nygård (71)
Oppvokst på Sandaa i Meløy, bror til avdøde Eivind Nygård. Jobbet for Norsk 
Hydro og blikkenslager Åbodsvik i Glomfjord før han som 21-åring flyttet sør-
over til jobb som biloppretter. Etter utdanning som trafikklærer har jobbet som 
dette ved Hønefoss videregående skole siden 1974 og helt til han nå er bosatt som 
pensjonist på Sandaa. Leies fortsatt inn som kursholder for yrkessjåfører.

- Dette har vært ganske omfattende å 
komme i gang med, det er mye å sette 
seg inn i. Det er en del ting vi skal 
bli enda flinkere på, men alt i alt er vi 
veldig, veldig fornøyd med starten! sier 
kursansvarlig Lill Andersen i Meløy 
BedriftsService.

ETT ELLER TO I ÅRET
For aller første gang er nemlig det obli-
gatoriske YSK-kurset, etterutdanning 
for yrkessjåfører, gjennomført lokalt i 
Glomfjord. Med MBS som arrangør og 
tilrettelegger av  lokale, servering og 
koordinering, og i tett samarbeid med 
instruktørene til Inovera AS og enkelte 
innleide, lokale krefter.

- Lastebilprodusenten Scania har beregnet 
at hvis du øker gjennomsnittshastigheten 
fra 70 til 90 kilometer i timen, så øker 
dekkslitasjen med 25 prosent. Dét blir mye 
penger, når ett dekk koster 5.000 kroner! 
sier Harald Nygård.
Han drar de åtte yrkessjåførene med i 
diskusjonen: hvordan kjøre mest mulig 
økonomisk og kostnadseffektivt? For: hard 
gass, hard brems og mange gearskifter, dét 
koster penger for eieren, når bilen er stor 
og lasten tung.

MATNYTTIG BAK RATTET

For første gang kunne Olaf Torset og åtte andre yrkessjå-
fører ta sin obligatoriske etterutdanning lokalt. Dermed 
ble det mye matnyttig og viktig fagprat fra kursbasen i 
Glomfjord.

Når du øker snitthastigheten din fra 80 til 90, så sparer du 
inn bare 50 sekunder pr. mil i reisetid, men du øker diesel-
forbruket med ½ liter på mila!

HARALD NYGÅRD

- Og, når du øker snitthastigheten din fra 80 
til 90, så sparer du inn bare 50 sekunder pr. 
mil i reisetid, men du øker dieselforbruket 
med ½ liter på mila! fortsetter instruktøren.
Det er fredag morgen, og her i Kompetan-
sehuset Meløy i Glomfjord er mange år 
med yrkeserfaring bak rattet samlet.  Meløy 
BedriftsService og Inovera AS gjennomfø-
rer siste dag av sitt førstegangssamarbeid 

om YSK-kurs, altså den obligatoriske et-
terutdanningen for yrkessjåfører. 

KONKURRERER LITT
- Jeg er veldig fornøyd, og føler jeg har lært 
mye nytt - dette var matnyttig. Mye bedre 
enn kursene jeg har vært på før, egentlig, 
mener Olaf Torset.
Yrkessjåføren siden 2004 er blant dem 
som nå måtte fornye kompetansen sin, og 
han deltar dermed på det ukelange kurset 
med førstehjelp, kosthold, stropping, kjet-

tingbruk og en rekke andre teoretiske og 
praktiske øvelser i kursrommet og i egen 
lastebil.
- Og dette med økonomisk kjøring – med 
dagens drivstoffpriser er det mye å hente, 
selv for oss som mest kjører lokalt. Vi har 
ikke spesiell fokus på det i vår bedrift, men 
vi sjåførene konkurrerer jo litt om å kjøre 
mest økonomisk – det er litt artig, smiler 

Svært fornøyd med de-
buten. Og skal jobbe 
med noen detaljer.

Lill Andersen

For bedriftene er det en 
stor fordel at vi kan tilby 
dette lokalt, for alternati-
vet er Bodø og en uke på 
hotell.

LILL ANDERSEN

- Nå skal vi oppsummere og plan-
legge fortsettelsen, for eksempel må 
vi vurdere om dette skal være et kurs 
vi kjører en eller to ganger årlig. For 
bedriftene er det en stor fordel at vi 
kan tilby dette lokalt, for alternativet er 
Bodø og en uke på hotell for sjåførene 
deres, sier Lill.

VIKTIGE DETALJER
Sammen med sjåfør-instruktørene opp-
summerer hun starten som vellykket, 
etter at kursarrangør MBS gjennom 

flere år har samlet informasjon og vur-
dert om denne etterutdanningen kunne 
tilbys i Glomfjord.
- Statens vegvesen stiller strenge krav 
for å gi oss godkjenning, og det er 
veldig mange detaljer og spesifikasjo-
ner vi har måttet sette seg inn i. Nå når 
vi er i gang, skal vi bli enda flinkere til 
å informere ut om detaljene i disse kur-
sene, slik at sjåførene vet hva kurset er 
og hva det inneholder. Det finnes også 
et kombi-kurs i dette – det skal vi også 
se på om vi kan tilby.
- Men allerede har vi fått mye skryt for 
det faglige innholdet og instruktørene 
vi bruker, sier Lill.
Meløy BedriftsService har da også 
beliggenhet midt i smørøyet både med 
tanke å gode lokaler, god lunsj og til-
gang på lastebiler og nødvendig utstyr.

- Nå tar vi turen for andre gang i dag, for å se om vi klarer å kjøre enda mer økonomisk, 
smiler yrkessjåfør Olaf Torset (t.h.) og instruktør Harald Nygård. Olaf gjennomførte i høst 
sin obligatoriske etterutdanning som sjåfør, og i regi av Meløy BedriftsService.

Olaf.
Han selv representerer Solhaug Byggevare 
på Halsa og Ørnes – de andre sju er sjåfører 
for virksomheter som Bygger’n Reipå, 
Myrvang Maskin, Arnulf Hansen og Meløy 
videregående skole. Repetisjon, oppdate-
ring på regelverk, diskusjon og erfarings-
utveksling – dette har stått på timeplanen 
hele uka.

BEDRE DENNE GANGEN
- Å kjøre sikkert og unngå skader, dét er 
alltid det aller viktigste. Men, å planlegge 
turen og hvordan man kjører mest mu-
lig økonomisk, det er også veldig nyttig å 
diskutere, fastslår Olaf.
- Så…tidligere kurs jeg har vært på har 

vært litt mer overflødig, synes jeg, men 
dette var veldig bra! 
Vi knipser ham idet han setter seg bak rattet 
for å ta dagens andre tur fra Glomfjord til 
Ørnes.
- På den første turen målte vi hvor langt 
det er, tiden vi bruker, antall harde stopp 
og oppbremsinger, antall gir-skifter og 
diesel-forbruk, forklarer instruktør Harald 
Nygård fra Inovera AS – han tar plass i 
passasjersetet.
- Nå tar vi turen på nytt og gjør akkurat det 
samme med alle deltakerne, og gir gode 
tips underveis. Dermed oppnår de fleste la-
vere drivstoffbruk med samme kjøretid. Og 
sparer du ikke, er jo det en bekreftelse på at 
du kjører økonomisk! smiler Harald.

For første gang i Glomfjord: etterutdanning for yrkessjåfører! Foran fra venstre Einar 
Håkon Pedersen, Alfon Johansen, Arild Svendsen og Harald Nygård (instruktør).  Bak 
fra venstre Anders Leithe, Kjell Viggo Ovesen, Olaf Torset, Ole Daniel Høgsand, Jostein 
Bohlin (instruktør) og Trond Haldorsen (instruktør). 

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Etterutdanning for yrkessjåfører

• Har du førerkort eldre enn sep-
tember 2008 for persontransport, 
eller eldre enn september 2009 for 
godstransport, må du ta etterutdan-
ning og få yrkessjåførbevis for 
å frakte personer eller gods mot 
betaling.

• Etterutdanningen består i et 35 
timers kurs hvert femte år hos 
godkjent lærested. Det er ingen 
eksamen, og for å delta må du ha 
gyldig førerett og yrkessjåførkom-

petanse som kan fornyes.
• Kurset er delt i seks moduler, 

der typiske emner er bestemmel-
ser om kjøre- og hviletid, lover 
og forskrifter for yrkessjåfører, 
kosthold, førstehjelp, sikring av 
last, kriminalitet og smugling, og 
økonomisk/miljøvennlig kjøring.

• I Meløy tilbys slike kurs nå i sam-
arbeid mellom Meløy BedriftsSer-
vice og Inovera.

Den politiske drakampen var årelang, 
og rundene på tegnebordet har vært 
mange. Men nå er endelig byggearbei-
det i gang med Meløy’s nye alt-i-ett 
omsorgssenter. Og i en entreprenør-
hovedrolle fra dag 1: Ny Næring-sam-
arbeidspartner Terje Halsan AS.
- I hovedsak er dette en klassisk grunn-
arbeidsjobb for oss. Men, det er den 
største noensinne for oss på Ørnes, og 
veldig gunstig at vi her har jobb gjen-
nom vinteren, fastslår Halsan-prosjekt-
leder Håvard Jentoftsen.

FRAKTER TIL GLOMFJORD
Kontrakten med hovedentreprenør 
HENT, den ble inngått allerede da de to 
entreprenørene samarbeidet litt lengre 
opp i bakken på Ørnes, altså med de 
åtte nye omsorgsboligene som stod 
ferdig tidligere i år. Og da ordfører 
Sigurd Stormo satte spaden i jorda for 
det nye omsorgssenteret 10. oktober, 
var Håvard og hans 
menn umiddelbart i 
gang med arbeidet.
- Det første vi 
måtte få gjort, var 
å legge om traséen 
for høyspenten, som 
gikk midt i tomta. 
Og en flere meter 
høy støttemur måtte 
også bort – flere 
hundre tonn med 
betong. Dette frakter vi til deponiet vårt 
i Glomfjord, knuser det i vinter og kan 
bruke den rene betongen til fyllmasse i 
andre prosjekter, forklarer han.

ELVA SIKRES
Om lag 4.000 kubikkmeter med masse 

er tatt ut, når den om lag 2.000 kvadrat-
meter store tomta er ferdig-gravd nå i 
siste halvdel av november. Grunnarbei-
dene utgjør totalt et oppdrag på drøyt 
seks millioner kroner for Terje Halsan 
AS, som nå har tre faste i jobb i tomta, 
pluss lastebilsjåførene som frakter mas-
sene til deponiet i Setvikdalen.
- Nå som støypearbeidet er kommet i 
gang, fortsetter vi for vår del med en 
del flomsikring, og plastring av elve-
bredden, opplyser Håvard.
- Og så skal det etter hvert graves 
enormt med grøfter for rør som skal 
legges under bygget.

ALT-I-ETT-OMSORG
Det er på denne tiden om to år at det 
nye omsorgssenteret skal være innflyt-
tingsklart. Den økonomiske avtalen 
med hovedentreprenør HENT er på 160 
millioner kroner for byggingen, mens 
prosjektet totalt har en kostnadsramme 

på 275 millioner 
kroner.
* 6.570 kvadrat-
meter, fordelt på 
fire etasjer og med 
stor, felles takter-
rasse. 
* 44 sykehjems-
plasser i enerom 
fordelt på fire av-
delinger, dessuten 
åtte omsorgslei-

ligheter. 
* Legevakt, legesenter, akuttplasser, 
spesialsykepleiere og rehabiliterings-
tjenester, felleskjøkken for kommunens 
institusjoner og omsorgsboliger.

STORJOBB I STORTOMT
4.000 kubikkmeter masse har de gravd ut og flyttet 
til Glomfjord. Men for staben hos Terje Halsan AS vil 
byggingen av omsorgssenter på Ørnes gi arbeid helt 
til bygget innvies om to år.

I ‘omsorgsbyen’ på Ørnes har Terje Halsan AS gravd ut rundt 4.000 kubikkme-
ter masse, og dermed kan støypingen komme i gang på omsorgssenteret med 
1.800 meter grunnflate. Og denne gjengen vil trolig ha arbeid her hele veien. 
Fra venstre prosjektleder Håvard Jentoftsen, Kolbjørn Rendal, Håkon Johansen 
og Julie Volden.

I hovedsak er dette en 
klassisk grunnarbeids-
jobb for oss. Men, det er 
den største noensinne 
for oss på Ørnes.

HÅVARD JENTOFTSEN
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- Ja, her må vi være svært forsiktige, hele 
tiden. Jobben blir både spennende og kre-
vende, men dét ser vi ikke mørkt på! smiler 
Jan Tore Svendsgård.
Han leder arbeidet for Reipå Knuseri 
nå, her langs den lange og svært kuperte 
traséen som snirkler seg fra Haugvika i 
Glomfjord, over Vassaksla, Bjerkelia og 
Jæra, ned til Glomen.
- 24 av de 27 mastene skal klippes ned, og 
to ganske store bygg. Det blir nok vår før vi 
er ferdig, ja, fastslår prosjektlederen.

GAMMELT OG SVÆRT
Så er den altså kommet godt i gang, den 
omfattende anleggsjobben der Statkraft 
skal rive den gamle høyspenttraséen som 
for en stor del går gjennom bebyggelsen 
i hele Glomfjord. Og gammel er vel bare 
fornavnet – her snakker vi om solide 
betongmaster, bygget 
for 100 år siden, i en 
høyde på 10 til 20 
meter. 
- Hva de hadde å hjel-
pe seg med av vinsjer 
og jekker på den 
tiden, dét vet jeg ikke. 
Disse mastene… de 
har nok måttet jobbe 
hardt og lenge for å 
få dem opp. Og flinke 
arbeidsfolk må de ha 
hatt, som har forskallet og støypt på-stedet. 
Kabelen alene er jo kjempetung, beskriver 
Jan Tore.
Vi møter ham nederst i Bjarne Eriksensvei 
sammen med kollegene Jonas Skaret og 
Ronny Evensen. Her ved linjelageret, et 
bygg som senere skal rives, har de allerede 
tatt ned de første mastene. Meløy Energi 
har koblet ned og ut den gamle høyspent-
ledningen, mens Hansen Maskin & Trans-
port har kveilet den opp.

KOMPLISERT, OMFATTENDE
- Dette blir ingen enkelt jobb, Jan Tore?
- Nei, dette vil kreve oss på flere måter. For 
det første er det store mengder betong som 
først skal klippes ned og så fraktes ut. Den 
letteste delen av traséen er faktisk nå, med 

FORSIKTIG 
KNUSEJOBB
Du snakker om spesielt, spennende og krevende oppdrag! 
Statkraft skal rive 24 voldsomme betongmaster – de er 
nær 100 år gamle og står i bratt og utilgjengelig terreng. 
En skikkelig test for fagfolkene i Reipå Knuseri der, altså.

Komplisert, krevende, men også spennende. Dét kan sies om jobben disse tre karene nå er i gang med i Glomfjord. Reipå Knuseri’s Jonas Skaret, Jan Tore Svendsgård og Ronny 
Evensen styrer saks og spaker når Statkraft-mastene i bakgrunnen skal rives gjennom hele Glomfjord. På de små bildene ser vi en foreløpig dobbel trasé i Glomen, og inntaks-
huset ved Fykantunnelen, det som nå er besluttet revet.

Folkene må være veldig 
forsiktig hele tiden. Du må 
vite det neste som skjer når 
du løsner en wire på den 
ene siden av ei mast.

JAN TORE SVENDSGÅRD

relativt lave master, og ganske grei tilkom-
melighet gjennom Haugvika.
- Men så blir det verre, ja?
- Det stemmer. Når vi kommer over Vas-
saksla blir det enda mer kupert med bratt 
og vanskelig terreng, så der må vi nok 
bygge oss en del veier for å komme fram 
til linja. Disse første mastene legger vi bare 
overende. Men senere blir mastene mye 
større og er annerledes bygget – de må vi 
klippe ned bit for bit, fra toppen. Vi har ut-
styr for å klare dette, men dette er absolutt 
en spennende utfordring for oss. 

FORSIKTIG, FORSIKTIG
Statkraft har de siste årene bruket flere 
titalls millioner kroner til oppgradering av 
kraftlinjene fra Fykan og gjennom Glom-
fjord. For det første total-renoveringen i 
el-tunnelen fra Fykan, under Fykantunne-

len til inntakshuset 
i Glomen. Så ny 
trasé gjennom hele 
Glomfjord, der den 
siste delen mot in-
dustriparken er lagt 
under bakkenivå 
og i samarbeid med 
Yara. Og i høst er 
altså Reipå Knuseri 
valgt til den også 
omfattende jobben 
med å rive den 

gamle traséen.
- Folkene må være veldig forsiktig hele 
tiden. Du må vite det neste som skjer når 
du løsner en wire på den ene siden av ei 
mast, og som oss er Statkraft veldig opptatt 
av sikkerheten, understreker Jan Tore.
Prosjektet er stort, og han får 4-5 mann 
sammen med seg gjennom vinteren. 
Bedriften selv er godkjent for mottak av 
betongavfallet, mens alt jern må separeres 
og leveres til RMG på Reipå.
- Planen er å rive de to byggene til våren, 
men framdriften vil kunne bli endret ut fra 
ting som oppstår. To master står nærmest 
i skolegården til Glomfjord skole, og de 
må vi ta når ingen er der, for eksempel vi 
vinterferien.

Ronny Widerberg          
Tlf. 95743397                 
ronny@swlean.com       

Ulla Simonsson
Tlf. 90611874
ulla@swlean.com

Tar du kontroll på 
flaskehalsene?

Flaskehalsene bremser produksjonen i alle bedrifter. Dette gir 
dårligere driftsresultater og kan svekke kvaliteten og sikkerheten i 
hele virksomheten. I verste fall kan flaskehalsene velte økonomien 

og sette arbeidsplasser i fare.

Med vår metode simulerer vi produksjonsflyten i din bedrift, og 
avslører raskt flaskehalsene. Vi lærer også staben å forutse flaske-

halsene og øke effektiviteten. 

Ta kontakt for en hyggelig samtale! 

Vi planlegger gratis praksiskandidat-
kurs som fører fram til teorieksamen 
i november/desember 2019. Ønsker 
du fagbrev i salgsfaget, resepsjonsfa-
get eller reiselivsfaget, og bor i Rødøy, 
Meløy eller Gildeskål? Da er du i
målgruppen vår!

FAGBREV I SALG, RESEPSJON ELLER REISELIV?

www.kompetansehusetmeloy.no

KOMPETANSEHUSET
MELØY

Første samling 1. og 2. februar! • To obligatoriske samlinger i Bodø – den første er 1.-2. februar 2019.
• Undervisningsøkter på nett via PC/nettbrett/mobil
• Oppgaveløsning hjemmefra, og temabaserte opplæringsvideoer

For mer info, se www.kompetansehusetmeloy.no. Påmeldingsfrist: 1. desember 2018. 
Påmelding: www.vigo.no  og valget «søknad for voksne» - hak av for ‘realkompetanse-
vurdering og  opplæring’ og merk søknaden «KNEIS-TRIPPEL».

Dette bildet er for så vidt ingen jobbannonse. Men, kanskje kan den være et 
tips til deg som er i målgruppen og kan tenke deg tanken? Vårt bilde viser gal-
leriet over 25 barske karer som utgjør beredskapstroppen hos Yara Glomfjord. 
Bedriften er pålagt døgnkontinuerlig beredskap på brann og ulykker i Glom-
fjord Industripark, tettstedet Glomfjord og i tunnelene rundt. Disse karene går 
dermed i vaktordning året rundt, og med hyppig, faglig oppdatering og fysiske 
tester. Ny Næring vet at beredskapssjefen gjerne finner nye rekrutter i bedrif-
tene i industriparken…
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EWOS
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

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

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

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

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

SIMONSSON & 
WIDERBERG 
LEAN CONSULTING AS

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

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

Våre samarbeidspartnere: 

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

SOLHAUG 
BYGGEVARE AS

Halsa
Holandsfjordveien 164
8178 Halsa
Ørnes
Spildra, 8150 Ørnes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Daglig leder Pål Einar 
Olsen

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

MARINE HARVEST
Marine Harvest Norway AS
8161 Glomfjord
Telefon:   21 56 24 40
www.marineharvest.com

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

INDUSTRIVISUALISERING AS

Industrivisualisering AS (INVIS) ble stiftet 
30. desember 2005 av Bjørn-Wiggo Eriksen, 
og som det eneste firmaet i Nord-Norge som 
spesialiserte seg på tredimensjonal laserskan-
ning og industrimåling. Allerede i 2008 mottok 
bedriften NHO Nordlands Nyskapingspris, og 
året etter Sparebank1 Nord-Norges Nærings-
pris. Staben fikk mange og viktige oppdrag for 
offshoreindustrien fra 2008, men ble fra 2013 
rammet av nedgangen i den bransjen, og måtte 
permittere seks av 14 ansatte. I dag har INVIS 
10 ansatte, og hovedtyngden av oppdragene er 
i prosessindustri, ikke minst Yara Glomfjord, 
og havbruksnæringen. Engineering-selskapet 
oppnådde i 2017 driftsinntekter på 8,8 mil-
lioner kroner, og driftsresultat på 527. 000,-. 
INVIS har forretningsadresse i Storvika i 
Gildeskål, men kontorlokaler i Glomfjord, samt 
avdelingskontor i Mo Industripark.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

ARNØY BRYGGE AS

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

MELØY VIDEREGÅENDE 
SKOLE
Hovedadministrasjonen
Pb 55
8161 Glomfjord
Tlf. 75652500
post.meloy@vgs.nfk.no
www.meloy.vgs.no

8 9



NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Nå får jeg både brukt spisskom-
petansen min, OG jobbet sammen 
med elevene med noe både de og jeg 
brenner for, OG jeg kan jobbe som 
lærer i området jeg kommer fra, smiler 
Halvor, oppvokst i Rønvika i Bodø.

GIVENDE, RETT OG SLETT
29-åringen med meget solid utdan-
ning har nemlig også sluttet seg til det 
forsterkede laget ved Meløy videregå-
ende skole på Inndyr - sammen med 
alle dem du møtte i forrige utgave av 
Ny Næring.
- Jeg liker spesielt godt å undervise i 
programfagene. Andre fag er også bra, 
men akvakultur – da jobber jeg med 
det som elevene virkelig er kommet hit 
for å ta, mener Halvor.
- Det er gjerne på det praktiske arbei-
det at mange av elevene har sine styr-
ker, og det å være sammen med dem 
i dette arbeidet er rett og slett veldig 
givende, forklarer han.
For som du straks skal få se, kunne 
jobbveien gå flere veier for en med 
hans bakgrunn…

BIOLOGI, KJEMI, AKVAKULTUR
Det begynte med idrettsfag for Halvor. 
Bodin videregående. Så folkehøgskole 
med brann og redning på Karmøy, før 

biologistudier ved daværende Høgsko-
len i Bodø. Dette ble fulgt opp med fem 
år ved Norges teknisk-naturvitenskapeli-
ge universitet i Trondheim. Men han var 
ikke ferdig med dét:
- I Trondheim fikk jeg på plass praktisk-
pedagogisk utdanning, og det stod 
mellom å bli lærere eller å jobbe i 
industrien, eller med forskning. Men, 
tilbake i Bodø gikk jeg likegodt løs på 
en mastergrad i akvakultur ved universi-
tetet. Samtidig underviste jeg i naturfag 
og matematikk ved Bodin videregående.
- Jeg liker å være lærer, og spesielt i vi-
deregående. Det er litt mer variasjon der 
enn å undervise på universitetet, man 
kan gjøre ting litt annerledes.

EN FIN BALANSE
Slik hadde det seg at kjemikeren med 
fordypning i organisk kjemi fikk viktig 
undervisningsjobb på Inndyr fra i høst. 
Nå har han og ledelsen snekret en fin 
arbeidstidsordning der han dagpendler 
fra byen.
- Å være lærer gir en fin balanse for 
meg, mellom faglighet og de emnene 
jeg brenner for. Og så får jeg se og jobbe 
sammen med elevene på områder de 
også er veldig opptatt av, og dette liker 
jeg veldig godt, smiler Halvor Prytz.

MEST GIVENDE, 
MENER HAN
Han kunne jobbet med forskning eller kjemiker i 
industrien. Halvor Prytz (29) valgte å bli lærer.

Ny Næ-
ring 17. 
oktober

Halvor Prytz – ny som lærer ved Meløy videregående skole.

- Se, så fint det blir!
Jørgen Rafaelsen vier fram de ‘nye’ verk-
stedene hos Bilfinger. Stillasene er sirlig 
stablet og raskt klar til innsats, arbeidsben-
kene er ryddige og klare til nye oppdrag, og 
skapene har bilder og tekst som viser det 
faste innholdet.
- Jeg leter mindre etter utstyret jeg trenger, 
nå enn før, så dette ser 
bra ut. Vi lærer det på 
skolen, også, at vi job-
ber med dyrt utstyr, og 
da er det viktig å lagre 
det og bruke det på rett 
måte, sier industrime-
kanikerlærlingen.

Å HA PÅ STELL
Jørgen og flere av 
kollegene er med på 
en bilderunde når Ny Næring skal skrive 
om Bunnplanken. Hovedhensikten bak 
forbedringsprogrammet er å få fornyet 
kontrakt med kunder som stiller spesielt 
strenge krav, og dessuten å innfri de øko-
nomiske kravene fra Bilfinger-eierne. Og, 
selvsagt: sikre egne arbeidsplasser.
- Et problem har vært at vi bruker mye 
arbeidstid på å lete etter verktøy og ut-
styr. Mye tid går bort, tid vi burde brukt 

- Vi har vel alle hatt håndver-
ker hjemme oss, og da vil vi jo 
nødig betale for uproduktiv tid. 
Slik er det her i Bilfinger også, 
og for eksempel overfor Yara, 
vår største kunde. 
- Kunden skal ikke betale for 
tiden vi bruker på å lete etter 
utstyret vårt, fastslår daglig 
leder Fred Inge Kristensen i 
Bilfinger i Glomfjord.
Han snakker om konsernets 
store forbedringsprosjekt 
Bunnplanken, som er rullet ut i 
alle enheter i år. Effektiv orden, 
effektiv dag og grønn sone er 
de tre hovedoverskriftene. I 
Glomfjord jobber Fred Inge og 
staben for enda bedre struktur 
og effektivitet i arbeidsdagene 
og bedre orden, renhold og 
ryddighet i produksjonsloka-
lene. Ønsket resultat: bedre 
arbeidsdager for de ansatte og 
enda mer fornøyde kunder.
- Neste år skal den reforhand-
les, den svært viktige femårs-
avtalen vi har på vedlikehold 
for Yara. De jobber selv med 
store forbedringsprosesser, og 
skal utføre mer enn før av før-

stelinjevedlikeholdet sitt.  Alle 
kan bli bedre, og for å sikre 
våre egne arbeidsplasser må vi 
vise at vi også kan forbedre oss 
og jobbe enda mer effektivt, 
sier Fred Inge.
- Og jeg ser helt klart at vi har 
gjort framskritt, for eksem-
pel på pausekultur. Nå er vi 
blitt mye flinkere til å legge 
pausene slik at det passer med 
arbeidet, ikke omvendt. Det er 
fremdeles en stykke vei å gå, 
men vi er på rett vei.

Et problem har vært at 
vi bruker mye arbeidstid 
på å lete etter verktøy og 
utstyr. Mye tid går bort, 
tid vi burde brukt til å få 
jobben gjort.

VIRGIL ANBAKK

MER ORDEN, BEDRE DAGER
Bilfinger-staben har brukt 2018 til å rulle ut forbedrings-
programmet Bunnplanken. Nå kommer resultatene, i 
form av mer effektive arbeidsdager. Men også mindre 
stress.

Hvis noen har for vane å 
komme inn døra halv åtte 
på morgenen, er dette en 
utfordring. For da skal man 
egentlig være i gang.

SVEIN KIBSGAARD

Se, så fint! Merking utenpå skap og fast innhold inne i skap. Dette har Bilfinger-staben 
blitt langt flinkere på, forteller hovedtillitsvalgt Virgil Anbakk.

til å få jobben gjort. Nå har vi egne skap 
for utstyr vi bruker daglig, og tydelig 
merking på skap, hyller og benker. Og 
alt skal tilbake dit det hører hjemme, 
før jobben er ferdig, sier Virgil Anbakk, 
som er hovedtillitsvalgt for de ansatte i 
Glomfjord.
- Når mulige kunder er innom, er det 

viktig at de får se at vi 
har ting på stell, og at 
de ser at vi vil kunne 
gjøre gode jobber for 
dem, også, mener han.
I årets forhandling 
med ledelsen er det 
forhandlet fram en liten 
‘bonus’ til staben for å 
prestere forbedringene 
som ligger i Bunnplan-
ken-programmet.

BEDRE MED BUNNPLANKEN
Glomfjord-stabens mål er for det første å 
få enda bedre orden og system i alle deler 
av produksjonslokalene, slik at alle typer 
oppdrag kan utføres raskt og effektivt for 
kundene. Det andre målet er en forbedret 
sikkerhetskultur, der alle ansatte lager sine 
personlige sikker jobb-analyser før arbeids-
start.

- Og det tredje er å utnytte arbeidsdagene 
enda bedre. Hvis noen har for vane å 
komme inn døra halv åtte på morgenen, er 
dette en utfordring. For da skal man egent-
lig være i gang, og allerede ha laget en 
plan for dagen, forteller hovedverneombud 
Svein Kibsgaard.
- Arbeidet med Bunnplanken har bedret på 
dette, og at det stilles tydeligere krav. Dette 
gjelder også lederne, som nå virker bedre 
forberedt når de kommer på morran, mener 
han.

MINDRE STRESS NÅ
Bilfinger jobber i høst med en stab på drøy 
60, der 8-10 er innleide. Over noen år der 
Yara forbedrer, effektiviserer og selv utfører 
flere vedlikeholdsoppgaver, har Bilfinger 
jobbet seg inn i andre markeder for å få 
flere ben å stå på. Havbruk og kraftverk er 
gode eksempler, der vedlikeholdsleveran-
døren hyppig reiser til kunder som Marine 
Harvest, Gildeskål Forskningsstasjon og 
Statkraft.
- Hvis vi jobber godt med Bunnplanken blir 

det også mindre stress. For når vi skal levere 
til en viss pris, og det ikke er et godt system 
i lokalene våre, blir det stress for å komme i 
havn med jobben, mener Svein.
Elektrikeren har lang fartstid i bedriften, i 
likhet med mekaniker Virgil. Yngstemann er 
Jørgen, med bare et drøyt år i verkstedene.
- Jo, det kan hende det er en fordel å være 
ung og får dette inn helt fra læretiden, for 
da vokser jeg liksom opp med hvordan det 
skal være fra nå. Det er alltid litt delte me-
ninger om endringer, men slik jeg tenker så 

får jeg begynne med meg selv og den for-
bedringsjobben jeg skal gjøre, sier Jørgen. 

Se, så fint! Ryddigere lokaler og bedre system i ar-
beidsutstyret gir bedre og mer effektive dager, sier 
fem hos Bilfinger som har jobbet med forbedrings-
programmet Bunnplanken i hele år. Fra venstre 
på bildet fagarbeiderne Svein Kibsgaard, Jørgen 
Rafaelsen (mekanikerlærling), Roar Nygård, Virgil 
Anbakk og Kristoffer Karlsen.

Fred Inge Kristensen

Bilfinger kjører forbedringsprosesser 
foran neste års vedlikehold-forhandling 
med Yara. Sjefen ser fine framskritt.

Se, så fint! Jørgen viser fram verkstedet med arbeidsbenker som er klar for neste opp-
drag.

10 11



NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Det er variasjonen i denne jobben jeg 
liker, og at det er mye som skjer, hele tiden, 
forteller Knut Mikkelborg.
Han taster inn spesifikasjonene her inne i 
kontrollrommet, og vi hører brummingen 
utenfor – der er blandingen og fyllingen av 
en ny betongbil i gang.
- Og vi kriger mot klokka hele tiden. For 
når vannet er tilsatt, da er det for sent å la 
ting stoppe opp – tingene må skje fort og 

FUNDAMENTET, RETT OG SLETT
Nye skoler, nytt omsorgs-
senter, utbygginger i 
havbruk og splitter nye 
fjøsbygninger. Næringsli-
vet klarer seg ikke uten et 
knallhardt fundament. Fra 
betongstasjonen i Kilvika. 

Betongbilen fra betongstasjonen i Kilvika er ferdig lastet, og nå haster det med papirarbeidet, for 
sjåfør Stein Tore Norbye (t.h.) skal nå ferga fra Halsa. Robert Myrvang (t.v.) i Myrvang Maskin og 
Knut Mikkelborg i Nordland Betong har sammen produsert og transportert betong til næringslivet 
i Meløy-regionen i over 30 år.

- De typiske kundene er byggentreprenører som Solhaug og Halsa Bygg. 2018 blir et ganske bra år, 
opplyser driftsleder Knut fra kontrollrommet.

Knut Mikkelborg Tore Mosand

Myndighetene stiller stren-
ge krav til sertifiseringer og 
dokumentasjon, og for å 
henge med må du i praksis 
være en aktør med litt stør-
relse.

TORE MOSAND

Når næringslivet i Meløy, 
Gildeskål og Rødøy bygger 
nytt, så er det vi som leve-
rer fundamentet det skal 
stå på.

ROBERT MYRVANG

gå radig!
56-åringen skriver ut dokumentasjonen, og 
går hastig ned trappene til sjåføren - Stein 
Tore Norbye signerer papirene og kikker 
på klokka. Det begynner å haste nå -lasten 
hans skal straks med ferga over til Ågskar-
det i Meløy.
- Alle byggeprosjekter må ha betong. Når 

næringslivet i Meløy, 
Gildeskål og Rødøy 
bygger nytt, så er 
det vi som leverer 
fundamentet det skal 
stå på, smiler Robert 
Myrvang (57).

VIKTIG I VEKSTEN
Sammen med Knut 
har han laget og levert 
betong i over 30 år, 

produsert akkurat her i Kilvika. De tre 
tiårene har vært preget av vekst, investerin-
ger og store utbygginger i næringslivet, der 
betongstasjonen har spilt en viktig rolle. Vi 
husker Svartisen-anleggene og REC Wafer 
i Glomfjord, og vi husker stor-utbyggingen 

til Helgeland Smolt i Reppen.
- Dit leverte vi 4.000 kubikk betong. Det 
er fire millioner liter, og en total vekt på 

9.600 tonn, forklarer Robert for å illustrere 
volumene for oss.
I år har Knut i Nordland Betong produsert, 
og Robert i Myrvang Maskin levert, noe 
sånt som 400 kubikk til Sundsfjord Smolt 
og 400 til nye Spildra skole på Ørnes. 
Samme sted bygges nå nytt omsorgssenter, 
og betong er helt nødvendig materiale.
- Og de to splitter nye fjøsene på Meløya 
– dit leverte vi omlag 1.500 tonn betong, 
dét var litt av en utfordring å tilpasse til 
fergerutene når det hastet som mest, smiler 
karene.

LOKALE RESSURSER
Det var i 1989 at Statkraft bygde egen 
betongstasjon i Kilvika, to år etter at 
Stortinget hadde vedtatt utbyggingen av 
Stor-Glomfjord-vassdraget. Samtidig hadde 
Per Jakob Brun etablert Meløy Betongsta-

sjon på Reipå. Her var tidligere fisker Knut 
Mikkelborg sjåfør, og Robert og Myrvang 
Maskin var samarbeidspartner – den første 
leveransen var til bygget som i dag huser 
puben Vikingen på Ørnes.
- Så kjøpte Per Jakob stasjonen her i Kil-
vika i 1995, men døde året etter, minnes de 
to karene.
Drift av lokal betongstasjon var viktig for 
næringslivet, og dette sørget Odd Chris-
tensen og Nordland Betongindustri for, 
med sin overtakelse og etablering i -98. 
Da hadde samme selskap siden 1983 også 
drevet landsdelens største uttaksanlegg for 
naturlig forekomst av grus, i Fondalen rett 
ved. Dette uttaket ble senere innstilt, og 
Fondal gård ble fredet av Riksantikvaren. 
Eieren ønsker nå at den skal avfredes, fordi 
det ikke finnes midler til å holde gården i 
hevd. Dette kan åpne for ny næringsvirk-

somhet og arbeidsplasser ved at grusuttaket 
gjenopptas.    

KREVER MUSKLER
- Selskapet som driver en betongstasjon i 
dag må ha ressurser og muskler til å delta 
aktivt i forskning og utvikling, forklarer 
daglig leder Tore Mosand i Nordland 

Betong.
Hans eget selskap 
forsker nå på hvordan 
rivingsbetong kan 
returneres, knuses 
og tilsettes i enkelte 
nye betongprodukter, 
altså i en sirkulær 
økonomi. Satsing 
på mer miljøvennlig 
transport og produk-
sjon bidrar også til 

økt konkurransekraft.
- Myndighetene stiller strenge krav til 
sertifiseringer og dokumentasjon, og for å 
henge med må du i praksis være en aktør 
med litt størrelse. Vi har nylig investert 
20 millioner kroner i ny betongstasjon på 
Fauske, og stasjonen i Meløy trenger også 
oppgradering i løpet av de neste årene, sier 
Tore.

ET BRA ÅR
I Kilvika har produksjonsleder Knut Mik-
kelborg akkurat fylt opp en ny Myrvang-
betongbil med B30, resepten det går mest 
av til typiske kunder som Solhaug Entre-
prenør og Halsa Bygg. Nå sender han sjåfør 
Stein Tore avgårde i tide til å nå ferga fra 
Halsa. Betongfagmannen fra Reipå benyt-
tes også ved Nordland Betong’s anlegg i 
Bodø og Fauske.

- I et normal-år leverer vi 3.500 kubikkme-
ter betong fra Kilvika. I år kommer vi nok 
opp i 4.200, så dét er bra, opplyser Knut 
fornøyd.
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Per Gunnar Hansen (46)
Født og oppvokst på Fauske, tok rørlegger-
utdanning og jobbet flere år som sveiser og 
montør for Finneid Sveis. Senere arbeids-
givere var Hytech, Palfinger og Statkraft 
Anlegg. Siden 2003 er han selger for Ca-
terpillar, og dekker Nordland med base på 
Fauske. Etablerte PGH Eiendom i 2016, og 
eier fem bygg med i alt 13 boenheter for ut-
leie. Sammen med Lasse Nilssen og Johnny 
Bohlin eier han også nyetablerte Salten 
Bolig AS, som nylig kjøpte 52 leiligheter på 
Fauske, fra Sulitjelma Boligfond.

Morten Vågeng (35)
Født og oppvokst i Bodø og tok først 
elektrofag på videregående, men skiftet til 
tømrer, og gjennomførte læretid hos Gun-
vald Johansen AS. Fortsatte der som selger, 
proffselger og salgsleder mot proffmarkedet 
i Byggmakker-forretningen. Tiltrådte 1. sep-
tember i år som daglig leder for Arnøybygg 
AS, to år etter at han kom til bedriften som 
prosjektleder.

- Jeg var på nippet til å si ja til en entrepre-
nør her på Fauske, men valgte å gå løpet 
med Arnøybygg, fastslår eiendomsutvikler 
Per Gunnar Hansen.
- Dette har mye med kjemi å gjøre - man 
må føle at det stemmer, skjønner du? Her 
hadde jeg en veldig god magefølelse, og 
jeg liker måten de jobber på i samarbeidet 
vårt.

BYGGER FAUSKE SAMMEN
Eiendomsutvikleren på 
Fauske likte både folkene 
og løsningene hos entre-
prenøren. Dermed har 
Arnøybygg fått sitt største 
byggeprosjekt noensinne. 

- Jeg er ganske god på dette med magefølelse, og Arnøybygg er ryddig, ærlig og rett fram, så dette samarbeidet kjennes veldig riktig for meg! sier Per Gunnar Hansen (i svart 
genser). Han bygger 2 ganger 6 leiligheter i Kirkeveien på Fauske, og valgte Morten Vågeng og Arnøybygg fra Gildeskål til å gjøre jobben.

Slik kan det typisk se ut når Arnøybygg, Boligpartner, Pgh Eiendom og AEien-
dom bygger og selger leiligheter på Fauske. Illustrasjon: Boligpartner.

Dette har mye med kjemi å gjøre - man må føle 
at det stemmer, skjønner du? Her hadde jeg en 
veldig god magefølelse.

PER GUNNAR HANSEN

STØRSTE NOEN GANG
Vi spiser lunsj på jernbanekaféen på Faus-
ke. Daglig leder Per Gunnar Hansen i Pgh 
Eiendom AS, daglig leder Morten Vågeng i 
Arnøybygg AS, og Ny Næring.
- Dette er vårt største oppdrag noen gang, 
og en ny og spennende utfordring. Vi styrer 
prosjektet med alle underleverandører på 
vegne av oppdragsgiveren, og framdrif-
ten har vært veldig god siden vi begynte i 
tomta på sensommeren, fastslår Morten.
Han er prosjektleder når Pgh Eiendom 
nå har bestilt levert først ett, og så ett 
til, leilighetsbygg med seks bo-enheter 
i Kirkeveien på Fauske. For Gildeskål-
entreprenøren har oppdraget totalt en verdi 
på over 25 millioner kroner. Kontrakten ble 

signert i januar, etter at Per Gunnar Hansen 
hadde jobbet ved tegnebordet sammen med 
Arnøybygg-ledelsen og Boligpartner’s 
hovedkontor på Hamar.

STOR KOORDINERING
- Jeg står i en annen og travel jobb, og 
må ha en entreprenør som jeg kan stole 
på håndterer alle detaljene kjapt, greit og 
enkelt og uten altfor mange møter, telefon-
samtaler og mailer, smiler Per Gunnar.
Han er i ferd med å bygge seg opp innenfor 
eiendom, parallelt med sin egen jobb der 
han forhandler anleggsmaskiner for Cater-
pillar i Nordland. I Kirkeveien-prosjektet 
har Arnøybygg deltatt i informasjonsmøter 
og i veiledningen av både leilighetskjøpere 

og meglerselskapet som selger på vegne av 
Per Gunnar.
- Det er seks kjøpere i samme bygg, og 
siden de selv får bestemme ganske mange 
detaljer i leilighetene, blir det en ganske 
stor koordineringsjobb, sier Morten om 
særpreget ved oppdraget.
- Og så er kravene til brannsikkerhet 
svært strenge, noe som krever spesielt god 
prosjektering. Men ellers er dette sånn sett 
ikke mer avansert enn en stor enebolig.

VI GJØRE DET IGJEN
Etter at Larssen Maskin klargjorde tomta 
på ettersommeren, har Arnøybygg gjort 
betongarbeidet, reist vegger og lagt tak – 
altså bygget selve konstruksjonen med sine 

tre etasjer. Rett etter 17. mai skal det meste 
være ferdig, og så brukes noen siste uker til 
finpussing og forsikring om at alt er perfekt 
ferdig, for:
- Så er det overrekkelse og innflytting 20. 
juni! smiler Morten og Per Gunnar.
Allerede er salget på det identiske bygg 2 
i gang, der samarbeidet fortsetter. Og, herr 
Hansen har flere planer.
- Nå ser vi etter flere tomter, både på Faus-
ke og Tverlandet. Jeg synes disse byggene 
er veldig tøffe, og målet er at vi skal gjøre 
dette flere ganger, og sammen Arnøybygg, 
mener Per Gunnar Hansen.

Vi skaper verdier for våre kunder ved at de får kostnadseffekt-
ive løsninger og økt tilgjengelighet på produksjonsutstyret sitt.
        FRED INGE KRISTENSEN

.

Daglig leder Fred Inge Kristensen

BILFINGER
Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD
Telefon: 03247 
www.is-norway.bilfinger.com/
glomfjordmail.is.no@bilfinger.com" Bilfinger Industrial Services Norway leverer prosjekter, vedlikehold og 
service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge, og har over 
1.300 ansatte på 12 lokasjoner – hovedbase er Porsgrunn.  Virksomhe-
ten i Glomfjord har om lag 55 ansatte og ledes av Fred Inge Kristensen. 

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Solhaug Byggevare AS ble opprinnelig etablert 5. desember 1986, som Ken-H. Solhaug Bygningsfirma. 
Dagens aksjeselskap ble etablert i 2003, og eies 51 prosent av SN Gruppen i Sandnessjøen og Mosjøen, 
og 49 prosent av Solhaug-Gruppen, der Ken-Henry Solhaug er største eier. Solhaug Byggevare AS hadde i 
2016 driftsinntekter på 49,2 millioner kroner, og har i dag 25 ansatte. Daglig leder er Anita Taraldsen.  

Enten du skal bygge et nytt hus eller pusse opp det 
gamle, så har vi det du trenger. Dette kan vi, enten 
det gjelder råd om bygg-tekniske løsninger eller 
hvilke varer og verktøy du trenger.   ANITA TARALDSEN"SOLHAUG BYGGEVARE AS

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

Solhaug Byggevare AS

ANITA TARALDSEN
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Daglig 
leder

De er nesten 40 i tallet, og er fra i høst på plass i arbeidsstyrken til små og store i 
det lokale næringslivet. Ny Næring har navnene på høstens nye lærlinger! 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget:
Amalie Helle, Anette Bakken, Sandra Hammer, Sofie Hillestad, Oda Breckan, 
Maria Olsen, Marion Brattøy (alle i Meløy kommune) og Kristina Lea (Nordland 
Fylkeskommune/Meløy videregående skole).

Helsefagarbeider:
Camilla Strand, Andrea Gransjøen, Maiken Sandberg, Espen Svenning, Wehazit 
Tsegezeab, Emad Issa, Berihu Asmelash og Betelhem Tsegaye (alle Meløy kom-
mune)

Automasjonsfaget:
Roy Hardin Hoff (Sundsfjord Smolt)

Kjemiprosessfaget:
Roald Frøskeland, Marius Johansen, Bengt Marius S. Isaksen, Patrik Johansen, 
Jørgen Paulsen, Hans Fredrik Svendsgård og Sofie-Camilla Bergli (alle Yara 
Glomfjord)

Produksjonsteknikkfaget:
Marina Larsen, Ludvig Andersen (begge Yara Glomfjord), Nasur Matar, Anders 
Karstensen, Nicolai Johnsen, Tore Andre Andreassen og Kashindi Msombo (alle 
Norwegian Crystals).

Tømrerfaget:
Simon Olsen (Leif Brun & Sønner)

Logistikkfaget:
Inez Jentoftsen (Yara Glomfjord)

Vei- og anleggsfaget:
Ole Jonny Olsen (Terje Halsan AS)

Elektrikerfaget:
Lasse Hanssen (Meløy Elektro) 
Philip Olsen (Bravida)

Noe av det aller hyggeligste med høsten er å vise 
fram mange nye fjes i arbeidsmarkedet i Meløy, 
Gildeskål og Rødøy. Si hei til årets helt nye lærlinger 
formidlet av Opplæringskontoret MBS!

NYE I ARBEIDSLIVET

Produksjonsteknikk: 
Nasur Matar

Produksjonsteknikk: 
Anders Karstensen

Kjemiprosess: 
Bengt Marius S. Isaksen

Kjemiprosess: 
Hans Fredrik Svendsgård

Logistikk: 
Inez Jentoftsen

Elektriker: 
Philip Olsen

Kjemiprosess:
Roald Frøskeland

Kjemiprosess: 
Sofie-Camilla Bergli

Helsefag: 
Wehazit Tsegezeab

Produksjonsteknikk: 
Tore André Andreassen

Barn og ungdom: 
Oda Breckan

Helsefag: 
Maiken Sandberg

Barn og ungdom: 
Maria Olsen

Produksjonsteknikk: 
Marina Larsen

Helsefag: 
Espen Svenning

Elektriker: 
Lasse Hanssen

Produksjonsteknikk: 
Nicolai Johnsen

Produksjonsteknikk: 
Kashindi Msombo

Kjemiprosess: 
Jørgen Paulsen

Helsefag: 
Emad Issa

Tømrer:
Simon Olsen

Helsefag: 
Berihu Asmelash

Helsefag: 
Betelhem Tsegaye

ÅRETS NYE LÆRLINGER!

TIL MINNE OM 
TERJE RINDAL

Den blide og hjelpsomme Yara-man-
nen og friluftsmennesket Terje Rindal 
er gått bort. Her ser vi ham etter en 
vellykket fisketur sammen 
med barnebarna 
Signe og Sindre.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Han var alltid den første som reiste seg 
når noe skulle gjøres på jobb. Alltid blid, 
hjelpsom og forekommende. Og blant fa-
milie, venner og kolleger var Terje Rindal 
alltid kjent som en glad gutt som alltid så 
dem som var rundt seg, og som hilste på 
alle. Nå er han dessverre gått bort, bare 
63 år gammel, etter en arbeidskarriere 
på hele 44 år hos hjørnesteinsbedriften i 
Glomfjord.

Terje falt sammen på jobb 12. mars i år, 
etter å ha hatt påvist føflekk-kreft siden 
januar 2016. De siste månedene var han 
dermed sykemeldt, men dette hindret ham 
ikke i å både arbeide i hagen og være aktiv 
på andre måter. Likevel døde den flotte 
familiemannen og populære kollegaen 21. 
september, og ble hedret med minnestund 
i hjemmet til ham og kona Johanne i Mo-
reneveien i Glomfjord.

Født i Trondheim kom han som lite barn 
til Glomfjord sammen med sine foreldre 
– Håkon hadde fått jobb i produksjonen 
hos Norsk Hydro, og Selma ble hjem-
meværende, senere rengjører i samme 
bedrift. Etter grunnskolen møtte Terje sin 
Johanne allerede da de to var elever ved 
folkehøgskolen i Kabelvåg, og bare 19 og 
20 år ble de foreldre til Tine (f. 1974), og 
deretter Erlend (f. -79). Terje selv ble fast 
ansatt operatør i ammoniakkfabrikken i 
1974, etter å ha dimmet fra militæret på 
grunn av et kjevebrudd. Noen år senere 
flyttet han til samme jobb i syrefabrikken, 
der han også var formannsavløser fra 1993 
til -96. På grunn av utfordringer med hør-
selen fikk han da overflytting til lager og 
innkjøp, der han jobbet i 22 år fram til i år.

- Vi savner ham på jobb, og leverandørene 
våre sier også at de savner ham – han var 
alltid så blid og hjelpsom. Og det store 
lageret kunne han på fingrene, det var ham 
som ble spurt hvor alt var hen, minnes 
Inger Nystadnes, som gjennom over 20 år 
ble glad i en kollega som også var svært 
samvittighetsfull og nærmest aldri var 
borte fra jobb.
Og selv om han ikke framhevet seg 
selv, var Terje også en veldig engasjert 

glomfjording som deltok i dugnad og 
aktiviteter til fremme for lokalsamfunnet. 
Eksempler er tilrettelegging av turstier og 
konsert-spill i samarbeid med skolekorp-
set. På privaten var han flink på gitaren, i 
sosiale sammenhenger.

- Fortsatt møter jeg mange som auto-
matisk hilser når jeg kommer kjørende i 
bilen vår. For han hilste på alle, det var 
nesten så jeg ble overgitt av og til. Men i 
dag kommer mange bort til meg og deler 
minner om ham, og dét er veldig hygge-
lig, smiler Johanne, som sier hun og Terje 
hadde mye til felles. Ja, ikke hans interes-
se for heavy-rock, da. Familien på fire var 
ellers mye på farten til lands og vanns da 
barna var små – Terje var friluftsmann og 
dessuten idrettsmann, opptatt av å holde 
seg i form, og han deltok i idrettsstevner 
gjennom jobben, og deltok på fotballtre-
ning til han var godt over de 50.

Terje var soltilbeder, og kastet skjorta 
straks vårsola tittet fram. Og mens 
Johanne etter litt overtalelse aksepterte 
flyreisene, slik at paret kunne reise jevnlig 
til Syden, så ble han gjerne med til Sand-
hornøya og hennes barndomshjem. Her 
skal også familiens lille minnelund lages, 
og med et eget og nyplantet tre til minne 
om deres kjære Terje.

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: privat
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- Det er bare tull å si at vi ikke har mob-
bing, for alle steder der mer enn noen få 
mennesker er samlet, så forekommer det 
mobbing. Men, vi har spesielt gode verktøy 
mot det, begynner Kjetil Fagervik.
Rektoren snakker om fordeler for en 
16-åring som velger utdanning i Meløy-
regionen framfor byer som Bodø eller Mo 
i Rana. Altså at alle lærerne kjenner alle 
elevene ved sin avdeling, og ser dem. Det 
typiske i Bodø vet Kjetil, etter 10 års erfa-
ring: læreren kjenner kun til elevene i sine 
klasser, mens for rektor og studieinspektør 
er elevene bare et navn på en lang liste.
- Dette er kanskje ikke viktig for 90 prosent 
av elevene, men avgjørende for de som 
sliter. Vi oppdager problemer tidlig, fordi 
vi har tette relasjoner til eleven, og tar tak 
i det på et lavt nivå. Finner vi ikke en løs-
ning, samarbeider vi tidlig med foreldrene, 
forklarer han.

GOD FLYT NÅ
Så er det faktisk ikke sånn for tiden, at Kje-
til Fagervik MÅ begynne Lederpraten med 
å være ‘selger’. For det er gode tider, og de 
selger seg visst selv for tiden, fordelene ved 
Meløy videregående skole. 281 elever er 
mer enn tilfredsstillende med utgangspunkt 
i årets tilgang på 10. klassinger, og ved 
Inndyr-avdelingen er elevtallet hele 70 pro-

MVGS-SJEFEN OM:     

sent over det normale. Kjetil & Co. er rett 
og slett vinnerne i lange, store Nordland. 
- Ja, vi har en god flyt nå, og det ser bra 
ut også de kommende årene. Dette er 
ingen selvfølge, for hvis framskrivinger av 
befolkningsutviklingen slår til, vil steder 
som Hamarøy, Brønnøy og indre Salten om 
en del år vil kunne slite med å opprettholde 
videregående skoler.
- Men Meløy videregående klarer seg?
- Slik ser det ut. På studieretninger som vi 
tilbyr, er det heldigvis få som søker seg til 
byene, for eksempel elektro, studiespesia-
lisering og TIP, teknikk og industriell pro-
duksjon. I fjor søkte 65 prosent av alle 10. 
klassingene i vårt nedslagsfelt seg til oss.
- Dette er bra tall, men fortsatt for lavt. 
Hvis flere søker lokalt, kan vi få oppret-
tet flere klasser og ha bedre kapasitet når 

noen ønsker å komme tilbake til Meløy og 
Gildeskål. Mange ønsker seg nemlig hjem 
etter en kort periode på hybel i byen, men i 
år måtte vi avvise flere, fordi klassene våre 
er fulle.

SØKERTALLENE TRUMFER
Det er altså rektoren siden i vår som snak-
ker. Han som etter 29 år i Bodø, ni av dem 
ved den videregående skolen, flyttet hjem 
til Meløy i 2015. Og selv om forgjengerne 
hans heller ikke har vært av det pessimis-
tiske slaget, så har Kjetil virkelig grunn til 
å smile, sammen med ansatte og elever ved 
skolens studiesteder i Glomfjord, på Ørnes 
og Inndyr. Fordi gode søkertall feier ned av 
bordet tidligere års forslag om klassened-
leggelser, sammenslåing av avdelinger og 
personalkutt.

- Men, fram til 2021 skal fylket spare inn 
nye 170 millioner på de videregående sko-
lene – vår skole reduserte med 1 million 
i fjor, og mer vil komme. De neste årene 
ser likevel bra ut for oss, og sammenslå-
ing av studiesteder er ikke tema, på grunn 
av søkertallene.
- Og, skulle det en dag bli sammenslå-
ing, er vi bedre rustet enn før. Fordi vi 
jobber med endring hele tiden, i takt med 
at samfunnet endrer seg – vi er blitt bedre 
på dette.

MISTER FOR MANGE
I samfunnsmaskineriet er jobben til Kjetil 
& Co. å produsere kommende arbeidsta-
kere. En jobb de er gode på, i samarbeid 
med det sterke næringslivet og kommune-
ne Meløy, Gildeskål og Rødøy. Utdannin-

gen av fagarbeidere holder toppnivå, både 
regionalt og nasjonalt. Mens søkningen til 
studiespesialisering bør øke, siden regionen 
har lav en andel med høyere utdanning. Og 
rektoren, han følger en tydelig filosofi i sitt 
arbeid.
- Flest mulig må få utdanning der de bor, 
både skolegang og læretid. For hvis vi kla-
rer å holde på ungdommene til de er 20-21 
år, får de sterkere tilknytning, og sjansen er 
større for at de blir. Veldig få av 16-årin-
gene som reiser ut, kommer noensinne 
tilbake, fastslår han.
I et enda større bilde mener Kjetil at også 
Bodø har en jobb å gjøre. Nordland er 
vekst-region, men befolkningen krymper, 
og næringslivet mangler folk. Og, vi mister 
systematisk 20-30-åringene – bare to av 
100 vender tilbake, etter å ha tatt høyere 

Lederen
KJETIL FAGERVIK, 
MELØY VIDEREGÅENDE 
SKOLE

Håndtering av
mobbing
De gode tidene
Hvordan beholde 
de unge

Gode søkertall gir gode tider for de tre avdelingene av Meløy videregående skole, og rektoren er stolt av sine dyktige elever og 
stabile arbeidsstokk. - Jobben består i å beholde ungdommene lengst mulig i regionen. For drar de ut som 16-åringer, kommer de 
veldig sjelden tilbake, mener rektor Kjetil Fagervik.

utdanning i andre fylker.
- Bodø må spørre seg om universitetet har 
et bredt nok tilbud, og hvorfor så mange fra 
Bodø-regionen synes det er bedre eller mer 
lettvint å utdanne seg andre steder – for 
eksempel i Tromsø eller Trondheim.

VIL OVERTALE FYLKET
Tilbake til Meløy-regionen. Kjetil har faste 
dager, hver uke, ved sine tre studiesteder 

- vi intervjuer ham på kontoret på Ørnes. 
Studiestedet har lokket utflyttere hjem 
til tilbudet om påbygging, tilpasset dem 
som har fagbrev men vil klargjøre seg for 
høyere utdanning. Gode tider, men også 
utfordringer.
- Sammen med Saltdal, Andøya og Knut 
Hamsun videregående skole har vi nå 
skrevet brev til utdanningsråden på fylket, 
opplyser rektoren.

Saken er at Nordland Fylkeskom-
mune i dag krever minst åtte søkere 
for å opprette eller opprettholde en 
yrkesfag-klasse. Hvis færre, blir det 
ingen klasse. Sagt på en annen måte 
er det dermed enkeltelevers valg 
som bestemmer om lokale bedrifter 
skal få tak i arbeidskraft. Dette er 
ikke fleksibelt nok, mener Kjetil. 
- Vi forsøker å få fylket med på å 
redusere kravet fra åtte til sju sø-
kere. Da kan mange klasser reddes, 
slik at vi faktisk kan utdanne folk til 
lokale bedrifter. Og, vi bør få lov til 
å kombinere, altså klasser basert på 
to fagfelt, med samkjøring av fel-
lesfag. Men vi får se hvordan dette 
går, for det koster penger, og fylket 
skal jo spare…

Kjetil Fagervik (48)
Er oppvokst på Meløya, og etter grunnkurs 
i plate og sveis ved daværende Glomfjord 
videregående skole, fikk han læreplass som 
platearbeider hos Rapp Bomek i Bodø. Etter 
totalt 10 år hos produsenten av brann- og 
skipsdører for offshorevirksomhet, ble han 
verkstedmester hos ESS Partner i Bodø, et 
selskap som bygde gass- og bensinstasjoner 
for oljeselskapene, og i hele Nord-Norge 
og for Forsvaret. Ni år etter dette ble Kjetil 
ansatt som faglærer i teknikk og industriell 
produksjon ved Bodø videregående skole, 
der han senere også ble avdelingsleder. 
Så var det sommeren 2015 at han og kona 
Camilla Leirvik flyttet hjem til Meløya med 
de fire guttene sine Sigve, Matias, Magnus 
og Henrik, som i dag er henholdsvis 6, 12, 
15 og 20 år. Kjetil ble 1. august samme år 
ansatt som studierektor for Meløy videregå-
ende skole, avdeling Glomfjord, før han 
sommeren 2017  ble konstituert som rektor, 
og i april i år fikk denne stillingen, nå for en 
seksårsperiode. 

Dette er kanskje ikke viktig for 90 prosent av elevene, men 
avgjørende for de som sliter.     KJETIL FAGERVIK

Meløy videregående skole

• Skole med hovedadministrasjon i 
Glomfjord og studiesteder på Ørnes og 
Inndyr. Skoleåret 2018-19 har Glom-
fjord 133 elever, Ørnes 90 og Inndyr 
68. De tre studiestedene har totalt 
83 ansatte, der lag 50 er pedagogisk 
personell. Rektor er Kjetil Fagervik, 
og studierektorer er Elea B. Tangstad 
(Glomfjord), Kirsti Kvehaugen (Ørnes) 
og Marita Martinussen (Inndyr).

• Glomfjord har studieretninger i 
elektrofag, helse- og oppvekstfag og 
teknikk og industriell produksjon (TIP). 
Vg2-kurs er industriteknologi, helsefag-
arbeider og barne- og ungdomsarbeider. 
Ørnes huser studiespesialisering og 
påbygging, mens Inndyr tilbyr natur-
bruk, der vg2-kursene er fiske og fangst 
og akvakultur. 

• Bodø Yrkesskole begynte undervisning 
i maskin- og mekanikerfag i Glomfjord 
i 1970, og året etter etablerte Bodø 
Gymnas Meløy gymnasklasse på Ørnes. 
Vi vet at 12 elever og privatister ble 
utskrevet fra yrkesskolen i skoleåret 
1972-73, og sju året etter. I 1975 gikk 
150 elever på gymnas eller yrkesskole i 
Meløy, og året etter var tallet 188.

• Med loven og videregående opplæring 
i 1976, kom statusen som egen og selv-
stendig videregående skole, og siden 
1991 har dagens tre studiesteder vært 
samlet under navnet Meløy videregå-
ende skole. Ørnes fikk nybygg i 1991 
og -98, Inndyr i 1997 og Glomfjord i 
2004.

• Siden 1991 har skolen hatt følgende 
rektorer: Hans Peder Vibe, Anton Iver-
sen, Harry Mikalsen, Bjørn Isachsen, 
Torild Nilsen, Roar Jensen, Anita Slett-
bakk og i dag Kjetil Fagervik. Torfinn 
Holmslet og Svein Svein Solvoll har 
vært konstituert som rektor i hver sin 
periode. 

Vi forsøker å få fylket med på å redusere kravet fra åtte 
til sju søkere. Da kan mange klasser reddes, slik at vi 
faktisk kan utdanne folk til lokale bedrifter.

KJETIL FAGERVIK

Forslag om klassenedleg-
gelser og sammenslåing av 
avdelinger bidro lenge til 
tungt skydekke ved Meløy 
videregående skole. Nå rap-
porterer sjefen lettskyet og 
pent, med mye sol. Og dét 
skal fortsette.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET
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Profilen " Det dreier seg egentlig om å ha god dialog med 
folkene.  Og å gi gode og tydelige beskjeder.    KURT SJØTEIG

Yara-veteranen Stein Frøskeland er gått 
bort, 63 år gammel. En samtale med 
hans nærmeste og kolleger forteller om 
en særdeles kunnskapsrik prosessope-
ratør og skiftleder, og en omsorgsfull 
og beskyttende far som alltid stilte opp 
for sine barn. Etter mange år med et-
tervirkninger av operasjoner, tålte ikke 
kroppen hans lenger påkjenningen, og 
Stein ble bisatt fra Glomfjord kirke 3. 
oktober.

Han fikk leve så altfor kort, men yrkes-
karrieren til glomfjordingen var lengre 
enn for de fleste. Fra ansettelsen som 
vedlikeholdsoperatør i ammoniakkfa-
brikken allerede i 1973, rakk han hele 
45 år i tjeneste for Norsk Hydro, senere 
Yara. I ammoniakkfabrikken ble han 
etter hvert prosessoperatør, og formann 
fra 1991 og fram til fabrikken stengte i 
-93. Etter en periode utleid til offsho-
revirksomhet og så jobb i sportsbutik-
ken Hydranten i Glomfjord, ble han 
igjen prosessoperatør - i syrefabrikken 
fra 1996. Her ble han for godt, og i to 
perioder var han også skiftleder.

- Vi trengte ikke å bruke Google når 
Stein var på jobb, for han var som et 
levende leksikon - hadde satt seg inn i 
det meste, pluss at han hadde voldsomt 
lang erfaring, forteller kollega Geir 
Øistein Karlsen, som bidro til bedrif-
tens minnetale under bisettelsen.
- Stein var dessuten en veldig god og 
stødig kollega som ville være på jobb, 
nesten uansett hvor dårlig han var. Og 
glad i en diskusjon – vi fikk raskt pas-
set vårt påskrevet hvis vi tok feil, 
eller at noen ble snakket nedset-
tende om. Men han hadde alltid et 
glimt i øyet, sier Geir Øistein.

- Aldri så du ned på noen, og ei heller 
var status noe du var opptatt av, sa 
Stein’s sønn Pål Frøskeland i sin min-
netale under bisettelsen.
Stein fikk Pål i 1980, og Maren i -84, 
sammen med sin tidligere kone Ann 
Helen Solbakken. Senere fikk han ‘bo-
nusbarna’ Mikaela og Pimpika, da han 
giftet seg med sin Na i 2009.
- Du ble aldri sint over det vi fant på 
av sprell, og du stilte alltid opp for oss, 
uansett hvor ubeleilig det var. År etter 
år pugga du lekser med oss, sjøl om 
det nok virka fånyttes til tider. Spesielt 
matte var du god på, sa Pål videre i 
minnetalen.

Stein vokste opp i trygghet på Vassaks-
la i Glomfjord, men da moren Dagrun 
døde da han var bare 11 år, skulle dette 
prege ham resten av livet. Selv tok 
han utdanning som bilmekaniker og 
trivdes med den jobben, men yrkeskar-
rieren ble altså som prosessoperatør og 
skiftleder i gjødselfabrikken hjemme i 
Glomfjord. I sine siste leveår var han 
mye plaget av sykdom, men var likevel 
optimist, han klagde ikke og ville ikke 
ha oppmerksomhet rundt seg selv. 
Nesten til det siste håpet han på bedring 
i helsesituasjonen, men slik ble det 
dessverre ikke, og Stein gikk bort 23. 
september i år.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

TIL MINNE OM STEIN FRØSKELAND

Kurt Sjøteig (60)
Født på Vall i Meløy, oppvokst 
på Oldra i Bjærangfjorden. Bror 
av Aslaug, Hilmar, Ann Olaug og 
Anja, og faren Olaf jobbet i PKL 
hos Hydro, mens moren Astrid 
først var hjemmeværende, deret-
ter hjelpepleier. Kurt er gift med 
Ellinor, og deres tre døtre Ra-
mona, Lisell og Charlotte har gitt 
dem ni barnebarn. Etter grunn-
skolen dro 15-åringen på jakt 
etter reker og lodde, og jobbet 
6-7 år på havet på f.eks. Kildal’s 
110-foting ‘Gerd Anna’, før to år 
på Torrissen’s oppdrettsanlegg i 
Vågsbotn. Så ble det fem år som 
mannskap på kystfraktebåt, både 
stykkgods og fryseskip, og deret-
ter fem-seks år som anleggsar-
beider for Ringøy/Grønås. Om 
lag like lenge var han operatør i 
grusuttaket i Fondalen, før han i 
1996 ble ansatt i fiskefôrfabrik-
ken på Halsa, som i dag eies av 
Cargill og der Kurt er prosesso-
peratør og skiftkoordinator.  

- ‘Vi skal være glad vi er friske og har 
arbeid’, pleier jeg alltid å si. Slik ser 
jeg at ungene mine tenker, også, og 
dét liker jeg, smiler Kurt Sjøteig.
Selv har han i et langt arbeidsliv aldri 
fylt ut en egenmelding, og når gjør Ny 
Næring ham til vår Profilen. Utgivel-
sesdagen for denne november-utgaven 
faller tilfeldigvis sammen med en ikke 
helt tilfeldig dato: nettopp i dag, 21. 
november, runder Kurt Sjøteig 60 år!
- En fantastisk arbeidstaker som har 
stor tillit i staben. Han er ekstremt 
pålitelig og står alltid på for at både 
bedriften og de ansatte skal komme 
best mulig ut, skyter ledelsen.
- Nja, her er vi engasjerte folk, alle 
sammen. Men man skal ta de oppga-
vene man får, og jeg er glad jeg har 
god helse, brummer Kurt selv, og vil 
helst ikke snakke mer om skryten han 
får.

BEDRE FLYT NÅ
Vi tar en kopp kaffe i lag, her opp 
trappa for det travle kontrollrommet 
i fôrfabrikken. Det flyter godt nå, et-
terspørselen har tatt seg opp. Og ikke 
minst er staben og fabrikken på rett 
vei, etter noen år med utfordringer 
med produksjon og kvalitet.
- Ja, vil har plagdes, og 2014 var spe-
sielt ille. Men det er dette vi lever av, 
så vi må finne ut av det, sånn som vi 
nå gjør. Og det er et spennende arbeid, 
å forske på hvordan vi hele tiden kan 
drive bedre. Luftflyten i fabrikken har 
nok vært ett av problemene, forkla-
rer Kurt, og går litt i dybden på den 
komplekse og krevende prosessen 
det er å lage høykvalitets fiskefôr for 
havbruksnæringa. 
- Vi tar prøver av fôret i linjene an-
nenhver time – både høy- og lavverdi-
er av protein, fett, og av slitasje. Hvis 

Han vet knapt hva en egenmelding er for noe, og ledelsen kaller 
ham en fantastisk arbeidstaker. Selv sier han, enkelt og greit:

Det er jo lettvint at jobben 
er nært, så man kan dra 
heim hver dag. Og jeg tri-
ves, og der har arbeidskol-
legene mye å si.

KURT SJØTEIG

Å være operatør i fôrfabrikken til Cargill på Halsa krever årvåkenhet, godt samarbeid og tydelige beskjeder om flyten i den 
krevende produksjonsprosessen. Her ser vi Kurt sammen med kollegene Robin Dahl (t.v.) og Bjørn Breivik.    

fôret flyter, er det ikke bra – det skal 
nemlig synke i vann, underviser han oss.

NATURLIG LEDER
22 år er det blitt, siden han skiftet beite 
fra anleggsbransjen til næringsmiddel-
produksjon og fiskefôr. 1996 var året da 
daværende eier Odd Torrissen investerte 
i en produksjonslinje nummer 2, og Kurt 
ble med da årsproduksjonen skulle økes 
fra 10 til 45.000 tonn. I dag er produksjo-
nen om lag 120.000 tonn, og skiftkoordi-
nator Kurt Sjøteig er den ene av i alt 33 
fast ansatte ved anlegget som siden 2015 
eies av amerikanske Cargill.
- Kurt er en naturlig leder på grunn av 
sin væremåte. Når noe ekstra må fikses, 

kan han si ‘Finn noen andre’, men så fik-
ser han det. Ting som oppstår – han bare 
fikser det, sier hans overordnede.
En operatør hos Cargill må være årvåken 
i kontrollrommet, hele tiden på vakt, 
og må fortløpende ut i fabrikken for å 
kontrollere fôret. Skiftkoordinator Kurt 
er også ‘poteten’, den som kan steppe inn 
enten det er styring fra kontrollrommet, 
løse oppgaver i produksjonen, eller ta i et 
tak i lager og lasting.

SPENNENDE JOBB
- Ja, det er her jeg har vært suverent 

lengst – jeg har jo brukt å skifte jobb 
hvert femte år, omtrent, flirer han.
- Så hvorfor har du bare blitt her, i så 
mange år?
- Det er jo lettvint at jobben er nært, så 
man kan dra heim hver dag. Og jeg tri-
ves, og der har arbeidskollegene mye å si. 
Men jeg trives med jobben, også, den er 
utfordrende, og her er mange flinke folk. 
Og så stepper jeg inn der det trenges, så 
det er mye forskjellig, hele tiden.
- En krevende jobb?
- Det dreier seg egentlig om å ha god 
dialog med folkene. Og å gi gode og 
tydelige beskjeder om ting. Men det er 
viktig å følge godt med, og straks det er 
avvik, må man finne ut hva som er galt.

VIKTIG Å BRY SEG
Tydelige beskjeder, ja. Kurt forteller 
om den unge kollegaen som tidlig i sin 
karriere bare stod der og lo litt, da han så 
at Kurt plagdes ute i produksjonen. ‘Hut 
deg ut, og kom inn igjen når du har tenkt 
deg om!’ hamret Kurt.
- Etter dette var han en kjempekar som 
var rask å hjelpe til, straks det var noe, 
smiler Kurt.
De unge, ja. Han snakker varmt om 
bedriftens unge og dyktige operatører. Ny 
Næring vet at han engasjerer seg sterkt 
for å hjelpe lærlinger fram til gode og 
beståtte fagprøver.
- Det er viktig å vise at man bryr seg og 
er engasjert. Jeg synes det er interessant å 
ha lærlinger her, se hvordan de lærer seg 
hvordan ting fungerer og tar til seg ting 
etter hvert, sier han som selv nærmer seg 
den andre enden av karriere-tidslinjen…
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For Moldjord Bygg og Anlegg er han 
på samme tid stor kunde og stor 
leverandør. Nå lover Nordland Be-
tong-sjefen nært samarbeid i byg-
ging av nordnorske kaier.

- Moldjord har allerede bygget den nye og 50 meter 
lange hovedkaia vår til 10 millioner kroner, og i tillegg 
til å være en viktig leverandør når vi bygger, er de også 
en stor og god kunde, bekrefter Tore Mosand, daglig 
leder i Nordland Betong.
- Og satsingen deres på kaier i hele Nord-Norge er 
veldig spennende – selvsagt skal vi være med og hjelpe 
dem med!
Moldjord Bygg og Anlegg er en av Salten-regionens 
absolutte eksperter på betong. I grunnarbeid og bygg 
av ulike slag, ja, men ikke minst bruer og kaier. Som i 
bygging krever sterk kompetanse og supersterkt mate-
riale. Og: store mengder kvalitetsbetong.
- Vi skal vokse videre, og skal vi lykkes, må vi ha 
dyktige leverandører som hjelper oss. Alene lykkes 
man ikke, og Nordland Betong er eksperter på sitt felt 
og har helt klart hjulpet oss til å komme dit vi er i dag, 

fastslår Finn Nikolaisen i Moldjord Bygg og Anlegg.
Sammen med Tore framsnakker han betong som byg-
gemateriale i alle sammenhenger.
- I Lindesnes er det bygget en fantastisk stilig, under-
sjøisk restaurant som jeg tror er fullbooket helt ut neste 
år. Byggemateriale? Betong! forteller Tore.
Nordland Betong har 25 ansatte og betongstasjoner i 
Meløy, Fauske og Bodø. Med store tunnelprosjekter i 
Tjernfjell og Bodø gav fjoråret rekordomsetning med 
190 millioner kroner og svært solid driftsresultat. I 
Meløy og Gildeskål har Spildra skole på Ørnes og 
Sundsfjord Smolt vært viktige prosjekter i år.
- Og når jeg skal vise fram hvor lekkert og fullstendig 
vedlikeholdsfritt man kan bygge med betong, så viser 
jeg alltid bilder fra ett spesielt prosjekt... Selvfølgelig 
Uredd-plassen i Gildeskål, som Moldjord har bygget! 
smiler han.

Moldjord Bygg og Anlegg AS

Etablert i 1950 som Moldjord Maskinstasjon, og 
ble i 2004 omdannet fra Rasmussen-familiens 
ANS til aksjeselskapet Moldjord Bygg og An-
legg, som i dag eies av Moldjord Holding AS. I 
dette selskapet eier Kåre Eggesvik 34,7 prosent 
av aksjene, Finn Nikolaisen 29, Arne Wiik 13, 
Frode Strand 11 og andre aksjonærer 11 prosent. 
Anleggsentreprenøren har forretningsadresse 
på Moldjord i Beiarn, og avdelinger i Bodø, 
Glomfjord og Inndyr, med aktivitet og ansatte i 
de fleste kommunene i Salten. Moldjord Bygg 
og Anlegg hadde i fjor driftsinntekter på 121,5 
millioner kroner, mens 2018 ligger an til 150 
millioner. Bedriften har noe over 50 ansatte, med 
Finn Nikolaisen (f. 1970) som daglig leder og 
Svenn Are Jenssen (f. -64) som styreleder.

Den allsidige maskin- og byggentreprenø-
ren har allerede nær doblet sin årsomset-
ning siden 2014. Når den nå rulles ut, den 
tre år gamle strategien som denne artik-
kelen presenterer, vil veksten åpenbart 
fortsette.
- Ja, vårt mål er å passere 200 millioner 
kroner i driftsinntekter i løpet av 2020, 
opplyser daglig leder Finn Nikolaisen.
En sterk satsing på bygging av kaier, i 
hele Nord-Norge, skal sikre nettopp denne 
veksten. Ny Næring møter ham på den nye 
kaia bygget for Nordland Betong i Bodø, 
sammen med denne bedriftens sjef Tore 
Mosand.
- Nordland Betong er en svært viktig 
samarbeidspartner for å nå våre nye mål, 
og for å kunne gjøre en fortsatt god jobb 
for næringslivet i kommuner som Meløy, 
Fauske og Bodø, sier Finn.

LIKER DET KOMPLISERT
Moldjord Bygg og Anlegg er i Salten kjent 
for sin ekspertise på betongkonstruksjoner. 
Uredd-plassen i Gildeskål er prosjektet som 
har gitt stor og internasjonal oppmerksom-
het, men rekken er i tillegg lang over store 
og til dels kompliserte byggeoppdrag. I 
Meløy var Moldjord sentral i byggingen av 
REC-fabrikkene fra 2005, og i Rødøy en 
viktig bygger av smoltanlegget i Reppen. 
Statkraft og Yara har gjennom årene benyt-
tet Moldjords spesielle kompetanse i en 
rekke byggeprosjekter.
- Vi tar på oss de litt kompliserte prosjek-
tene, de som krever stor faglig dyktighet, 
understreker Finn.
- Nå har vi i samarbeid med Kunnskaps-
parken i Bodø gjort en kartlegging i hele 
landsdelen. Svært mange offentlige og 
private kaier er i forfall, og eierne har 
behov for å skifte ut trekaier med sterke og 
vedlikeholdsfrie kaier i betong.

SKALERER OPP
Denne etterspørselen er det nå blitt en 
helt konkret strategi av. Moldjord skal 
bygge kaier – mange kaier. Og ikke bare i 
Nordland, som til nå, men i absolutt hele 
landsdelen, gjerne også Trøndelag.
- Vi får mange henvendelser om å regne 
på kaiprosjekter, men flere av oppdragene 
må vi i dag si nei til fordi vi ikke har ledig 
kapasitet. Derfor skal vi nå skalere opp 
virksomheten vår, forklarer han.
Mens Finn i dag har to team med betong-
arbeidere, formann og prosjektleder som 
reiser rundt og bygger kaier, trenger han nå 

De er store, bunnsolide og 
vedlikeholdsfrie i 50-100 år. 
Sterkt etterspurte betong-
kaier er den nye satsingen 
til betong-ekspert Mold-
jord Bygg og Anlegg. Og 
kaiene skal bygges i hele 
Nord-Norge.

et tredje team. Dette betyr trolig ansettelse 
av 5-6 nye, pluss en sivilingeniør.
- En del steder truer 
hurtigbåten med å nekte å 
legge til, fordi treikaia er 
i så dårlig stand. Da må 
kommunene gjøre noe, og 
vår løsning på betong-
kaier er midt i blinken.

FORDEL MOLDJORD
Moldjord Bygg og Anlegg 
bygger nemlig betongelementene ferdig på 
eget område i Bodø. Nært stasjonen som 

leverer betong, nært kaia der elementene 
skal skipes ut.

- Vi lager også 
mindre ferdig-
elementer enn 
konkurrentene 
våre. Dermed blir 
vi mer fleksible, 
for elemen-
tene blir let-
tere å frakte helt 
fram, selv om 

kaia ligger trangt og vanskelig til. Lavere 
transportkostnader, mer effektiv logistikk, 

fastslår han.
Et typisk kaiprosjekt kan bety alt fra to til 
50 millioner i oppdragsstørrelse for entre-
prenøren, og krever altså en enda større 
organisasjon enn dagens om lag 50 ansatte. 
Fra før har nemlig Finn & Co. ordreboka 
nokså full, for eksempel av byggeprosjekter 
for havbruksnæringa.
- Behovet er stort, og vi er gode på betong-
kaier. Derfor har vi allerede begynt å se på 
hvilken vekst vi kan oppnå etter 2020 og 
fram mot -25, smiler Finn Nikolaisen.

Nordland Betong’s Tore Mosand (t.v.) og Moldjord 
Bygg og Anlegg’s Finn Nikolaisen har allerede 
samarbeidet om en rekke byggeprosjekter, for 
eksempel nykaia på Langstranda i Bodø. Nå skal 
de to solide entreprenørene samarbeide når Mold-
jord gjennomfører sin kaistrategi for Nord-Norge.

Mange offentlige og private 
kaier er i forfall, og eierne har 
behov for å skifte ut trekaier 
med sterke og vedlikeholds-
frie kaier i betong.

FINN NIKOLAISEN

Flere av oppdragene må vi i 
dag si nei til fordi vi ikke har 
ledig kapasitet. Derfor skal 
vi nå skalere opp.

FINN NIKOLAISEN

- Og når jeg skal vise fram hvor lek-
kert og fullstendig vedlikeholdsfritt 
man kan bygge med betong, så viser 
jeg alltid bilder fra ett spesielt pro-
sjekt…

TORE MOSAND
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BORTE VAR BRA…
To unge menn fra Meløy reiste ut da tidene 
var litt usikre i fabrikken i fjor. Nå ble 
tidene bedre, og da var Isak Wolden (22) og 
Kristoffer Kristensen (23) raske til å flyte 
hjem igjen. Til Halsa, til Cargill og til fast 
jobb i spennende produksjon av fiskefôr.

STORT ANSVAR
- Joda, noen ganger er det plankekjøring, 
men dette er ikke som å produsere pappes-
ker, liksom. Det er forskjellige resepter hele 
tiden, og det gir seg ikke selv at kvaliteten 
blir best mulig. Vi må jobbe i lag, finjustere, 
finne nye løsninger for å få det beste ut av 
linjene. Det er et stort ansvar å styre flyten 
fra skjermene i kontrollrommet, forklarer 

- Men godt å komme hjem 
igjen, både til familie, en 
spennende jobb og litt 
bedre lønn, sier ung mann 
(22) og ung mann (23).

- Her er det mye erfaring, og jeg er veldig fornøyd med at jeg etter noen år har klart å jobbe meg fram til å fortjene fast jobb, sier Kristoffer Kristensen (t.v.). Sammen med ar-
beidskameraten Isak Wolden har han i høst vendt tilbake til fôrfabrikken på Halsa etter et år i Trøndelag.

Vi må jobbe i lag, finjustere, 
finne nye løsninger for å få 
det beste ut av linjene. Det 
er et stort ansvar.

KRISTOFFER KRISTENSEN

Kristoffer Kristensen.
Han har akkurat mønstret på ettermiddags-
skiftet, denne onsdagen. Fornøyd med å 
være tilbake i kontrollrom og fabrikk på 
Halsa, sammen med arbeidskameraten Isak 
Wolden. De reiste ut sammen, på denne 
tiden i fjor, og har nettopp vendt tilbake 
sammen, til fôrfabrikken her på Forøya.
- Du må være årvåken, følge godt med. 
Og når noe går galt, må du forstå hvorfor, 
og hva du skal gjøre for å forebygge det 
senere, mener Isak.
- Hvordan pellet-en reagerer i linja, tørkin-
gen, om den klarer å absorbere fett – dette 
varierer hele tiden, og jeg synes det er 
interessant. 

…HJEMME ER BEST
I dag er livssituasjonen deres nokså ulik, 
men Kristoffer og Isak har nærmest iden-
tisk bakgrunn. Teknikk og industriell pro-
duksjon i Glomfjord, deretter læretid hos 
Cargill på Halsa, og fagbrev i kjemiprosess. 

Men, sommeren 2017 var jobbmulighetene 
dårlige, og begge to søkte seg til Marine 
Harvest’s nye fiskefôr-fabrikk på Bjugn i 
Trøndelag. Mye var likt og mye ulikt fra 
Halsa – uansett nyttig erfaring.
- Men det var godt å komme hjem. Fami-
lien er her, og jeg er med på revy og mer 
til, og lønna er bedre, smiler Isak.
- Men det var godt å komme hjem. Jeg har 
veldig stor slekt her, og det veier tungt. 
Jeg har små søsken, og vil at de skal bli 
godt kjent med mine egne barn fra de er 
små, smiler Kristoffer, som har stiftet egen 
familie.

SKAL SAMLE ERFARING
Sammen med samboer Anniken Danielsen 
venter nemlig Engavågen-karen sitt andre 
barn til våren, og etter flere flyttinger ser 
han fram til å ‘lande’ nå, og at både barn og 
voksne i familien skal få det trygt og bra i  
søndre Meløy.
- Her er det sjelden ledige stillinger, så jeg 

er veldig fornøyd med at jeg etter noen år 
med å jobbe meg inn, har gjort meg fortjent 
til fast jobb. Nå skal jeg samle erfaring, og 
så får vi se om det blir mer utdanning når 
ting ‘lander’ litt mer de neste årene, sier 
Kristoffer.
Isak er altså også fornøyd med å være 
tilbake i høst, til bedriften der også broren 
Simen og faren Kenneth jobber – slik Kris-
toffers far Børge Meløysund også gjør.
- Det er dette jeg mestrer, og nå skal jeg 
bygge videre på dette, og lære fra de er-
farne folkene som er her, fastslår han.

B
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19. DESEMBER
Entreprenør med ansatte 
i nesten samtlige Salten-
kommuner! Moldjord Bygg og Anlegg

kan innlosjere hele 80 
anleggsabeidere
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KRISTIAN HJEM 
IGJEN BYGGER UT FOR 15 MILL. NÅ SKAL HAN REKRUTTERESTORT!
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Stor: Reipå Knuseri må 
ha mer enn Meløy og 
Gildeskål

Større: satsing i Bodø 
kan bety enda større 
stab
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DE FANT JOBB SOM GIR 
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FIKK BRÅTT 
MASSE TILLIT

ØKER STERKT
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JO VERRE 
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Er du bedriftsleder og vil 
vite mer om profilering i 

Ny Næring?
Ta kontakt!

Edmund Ulsnæs
Bilagsansvarlig
Tlf. 99299908

edmund@nynaring.no


