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Ny Næring er Meløy-regionens eget reklameblad 
for nærings- og arbeidsliv, og produseres og gis ut 
av Mediehuset Meløy. 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, 13. september, 11. oktober, 
8. november og 6. desember. Du finner også artik-
kelstoffet fritt tilgjengelig på www.framtia.no

- Jeg stortrives her, og jobber sammen 
med en flott gjeng, sier Vidar Daniel-
sen på lageret til Solhaug Byggevare 
på Halsa. 
- Jeg søkte meg jo hit, nettopp fordi 
jeg hadde lyst til å jobbe sammen med 
de som er her, smiler han.

NYTTIG BAKGRUNN
Vidar var bonde og pallesnekker, 
mens Kåre og Einar var tømrere, da de 
kom til Solhaug for 10 år siden. Alle 
tre hadde altså med seg relevant erfa-
ring fra bygging og prosjektering, som 
Solhaugs kunder kan få nytte av.
- Når jeg har en kunde i butikken som 
skal bygge, er det godt å kunne gi kva-
lifiserte råd og tips, forteller Einar.

BUTIKKARBEID
Einar ble satt ut av tømreryrket på 

TRE 10-ÅRINGER HOS SOLHAUG
Vidar Danielsen, Kåre 
Danielsen og Einar 
Jøran Mortensen kan 
alle markere at de har 
vært 10 år i bedriften.

grunn av en kranglete rygg, og søkte 
seg til Solhaugbutikken på Tide-
mannbrygga i Ørnes sentrum.
- Da jobbet vi både på lageret og i 
butikken, og alt var litt mer tungvint. 
Etter at vi bygde nytt overtok Ørnes 
hovedlageret, og fikk en mer strøm-
linjeformet drift. Siden da har jeg 
bare jobbet inne i butikken, og trives 
veldig godt med dét.

PÅ LAGERET
Vidar trappet ned gårdsdriften da han 
begynte på lageret til Solhaug for 10 
år siden, og er nå en liten småbruker 
med 65 vinterfôra sauer og tre hester.
- Helt siden jeg begynte har jeg vært 
på lageret her på Halsa, og stortrives 
med dét. De har prøvd å få meg inn i 
butikken noen ganger, men det er her 
jeg vil være, smiler han. 
Også han merket godt da Ørnes 
overtok hovedlageret.
- Ja, da de overtok lageret overtok 
de også en del av "kaoset". Det ble 
litt roligere her da, men jeg har alltid 
noe å holde på med, enten det er 
kundekontakt, pakking, stabling og 

forberedelse til ulike sesonger, sier 
Vidar.

PÅ KONTORET
Kåre drev eget snekkerfirma før 
han kom til Solhaug, men var lei av 
papirarbeidet som dette medførte. 
- Men etter hvert som ryggen og 
helsa sa ifra, har jeg havnet mer og 
mer på kontoret. Nå driver jeg mest 
med tegning, byggesøknader og 
prosjektering, sier Kåre.

TRIVSEL
Alle de tre roser arbeidsplassen sin, 
og ingen av dem ser for seg at de 
skal gjøre noe annet. 
- Jeg trives veldig godt i butikken på 
Ørnes, og vi har et flott arbeidsmiljø 
der, sier Einar.
- Ja, du finner meg nok på lageret på 
Halsa om 10 år fra nå også, avslutter 
Vidar.

Tekst: Rune Meosli. 
Foto: Edmund Ulsnæs

 Kåre DanielsenEinar Jøran Mortensen Vidar Danielsen

Dette er nå ordnet opp i, for ledelsen øn-
sket virkelig å tilby Karl-Henrik læreplass.
- Han gjorde et virkelig godt inntrykk da 
han var her i praksis, og derfor bestemte 
vi oss for å ordne dette, sier Bjørnar Brun, 
som er daglig leder. 

FORNØYD LÆRLING
Og om Karl-Henrik får skryt fra sjefen, er 
det ikke færre godord andre veien.
- Det var fordi jeg hadde det så bra her i 
praksisen at jeg bestemte meg for å satse 
på yrket, og at jeg ville ha lærejobb hos 

FØRSTE LÆRLING I BEDRIFTEN
Da Karl-Henrik Karlsen (18) fra Neverdal spurte om å få bli 
lærling hos Leif Brun & Sønner AS, var det bare ett pro-
blem: bedriften var ikke godkjent for å ta inn lærlinger. 

Karl-Henrik Karsen stortrives som 
lærling hos Leif Brun & Sønner. Og 
Bjørnar Brun (bilde t.v.) liker å ha 
ham i arbeid. Foto: Rune Meosli

dem. Jeg er veldig fornøyd med at de tok 
imot meg, sier Karl-Henrik.
Han har nå vært lærling siden 4. september, 
og akkurat nå jobber han med å restaurere 
et hus i Spildra ved Ørnes. Han stortrives 
med jobben. 
- Ja, jeg får mange forskjellige oppgaver, og 
lærer mye mer enn jeg gjorde da jeg gikk 
tømrerlinja på skolen. Jeg liker å jobbe på 
små prosjekter, hvor det er lett å ha over-
sikt over byggeplassen og folkene som er 
involvert. Jeg jobber sammen med flinke 
arbeidsfolk, og når været er sånn som nå, 

kan det ikke bli bedre, sier Karl-Henrik.

BRA FOR BEDRIFTEN
Bjørnar synes det er givende å være 
lærebedrift.
- Det er opplæringskontoret til Meløy 
BedriftsService som har det formelle 
ansvaret for selve opplæringen, og hol-
der nødvendige kurs. Som lærebedrift 
blir vi også mer oppmerksomme på 
rutiner og ulike forhold i egen virksom-
het, og det virker som om tømrerne våre 
liker å være instruktører, sier han.
- Så vi har allerede planlagt å ta inn 
enda en lærling neste år, forteller han.

Tekst: Rune Meosli. 
Foto: Edmund Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

VI GRATULERER!
Denne måneden er runddag-lista 
ikke så lang, men desto mer opp-
merksomhet til de som faktisk 
er jubilanter i perioden 11. okto-
ber-7. november – vi gratulerer!

65 år
Arnt Jørgensen, Yara Glomfjord, 7. oktober
Stein Henriksen, Yara Glomfjord, 7. november

55 år
Johnny Andreassen, Cargill Halsa, 31. oktober

45 år
Eva Safrine Aspvik, Yara Glomfjord, 13. oktober

OBS! Runddag-lista gjelder ansatte i Ny Nærings 
faste samarbeidsbedrifter – se oversikten side 8-9.  
Redaksjonen tar forbehold om at vi har fått inn kor-
rekte opplysninger fra bedriftene.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

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

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Etter en lang periode hvor jeg har kjempet 
mot kreftsykdom, var jeg usikker på om 
jeg var fysisk og psykisk klar for en slik 
oppgave. Jeg trengte derfor denne konsti-
tueringsperioden for å kjenne etter om jeg 
klarte dette, forteller Herulf. 
I august takket han ja til å ta stillingen fast.

TILLIT
Etter en lengre sykdomsperiode ble Herulf 
spurt om å overta jobben som fabrikksjef, 
da Steffen Kildal flyttet i januar. 
- Det føltes godt å bli spurt om å ta jobben. 
Da visste jeg at konsernledelsen fortsatt 
hadde tro på meg, og det var godt for 
selvtilliten at jeg ikke var glemt. Men etter 
en tung periode med mange operasjoner, 
hadde jeg behov for å se an min egen kapa-
sitet, sier han.

MÅTTE KJENNE ETTER
Allerede i januar ble Herulf 
Olsen spurt om å ta job-
ben som fabrikksjef i EWOS 
Cargill, men da var han 
usikker på om han var klar 
for oppgaven. Etter et halvt 
år som konstituert, fikk han 
bekreftelsen han trengte.

Herulf Olsen har nå tatt fast plass i sjefsstolen hos EWOS Cargill på Halsa. Foto: Edmund 
Ulsnæs.

Det var godt for selvtilliten at 
jeg ikke var glemt.

HERULF OLSEN

Herulf takket derfor nei til å overta jobben 
i januar, men lot seg overtale til å fungere 
midlertidig, inntil man fant ny sjef.

GOD STAB
I et halvt år har han derfor vært konstituert 
fabrikksjef på Halsa, og da han igjen ble 
spurt om å ta jobben på fast basis, svarte 
han endelig ja.
- Ja, da hadde jeg fått den bekreftelsen jeg 
trengte. Jobben er spennende og utfor-
drende, men med en god stab som er med 
å trekke lasset, føler jeg at vi klarer å ta 
virksomheten i den retningen vi vil. Og når 
mitt eget sykdomsbilde i tillegg ser positivt 
ut, følte jeg meg klar for å fortsette i sjefs-
stolen, sier han.

FOKUS PÅ FORBEDRING
Fabrikken på Halsa går godt, men har 
kapasitet til å produsere en god del mer enn 
den gjør i dag.
- Vi kan ikke produsere mer enn det marke-
det etterspør, så vi må hente inn resultatfor-
bedringer gjennom kostnadsbesparelser og 
kvalitet på sluttproduktet. Vi må hele tiden 
sørge for at kundene er fornøyde med det 
produktet de kjøper fra oss, både når det 
gjelder pris og kvalitet. Bare på den måten 
klarer vi oss i konkurranse med andre 
leverandører. 

FORNØYDE ANSATTE
Herulf forteller videre at han også vil jobbe 
for at de ansatte skal ha det bra på jobb. 
- Ja, de ansatte skal også ha det bra på jobb. 
Det gjør at alle trekker i samme retning, 
og vi klarer å holde fokus på forbedring 
og utvikling. Dessuten holder vi fraværet 
nede ved at folk unngår skader og trives på 
arbeidsplassen, sier han - som selv har blitt 
frisk, og altså er tilbake som fast fabrikk-
sjef på Halsa.

Tekst: Rune Meosli

 

FAKTA

Herulf Olsen
Alder: 54
Bor på Halsa og er gift med Elisa-
beth Ringstad Olsen.
Har barna Aleksander Olsen (25) 
og Maria Olsen (23) fra et tidligere 
forhold. Kommer fra Lavangen i 
Troms, hvor han fortsatt har barn-
domsgården. Flyttet til Glomfjord 
som 25-åring, og jobbet i Yara 
Glomfjord i 25 år. Hadde mange 
ulike stillinger, før han ble sjef på 
pakkeriet. Flyttet til Halsa i 2008, 
og fikk jobb som produksjonsleder i 
EWOS i 2014. 
Konstituert som fabrikksjef i januar 
2017, og tok stillingen fast i august.
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Johnny Andreassen

Eva Safrine Aspvik

Stein Henriksen

Arnt Jørgensen



Det stackes silisium-råstoff i stort tempo i kvartskrukkene (digler, red.anm.) i NC-fabrikken. – Jeg er mye ute i fabrikken, og folk er utrolig positive, sier Cato Lund (t.v.). Her får 
han demonstrert stacking av operatør Espen Selstad. Stacking er den systematiske pakkingen av råstoffet i digelen for å oppnå best mulig kvalitet i neste trinn – altså trekkin-
gen av ingoten i smelteovnen.

- Med fjorårets markedssituasjon og de tunge investeringene vi gjorde, var 
ikke underskuddet på over 100 millioner en stor overraskelse. I år får vi et 
helt annet resultat, og dét er viktig for de som nå ønsker å investere, forklarer 
fabrikksjefen – her sammen med driftsingeniør Jon Einar Kristensen (t.v.).

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Det kan være hardt arbeid, men jeg 
trives med fysisk arbeid, sier Noah. 
Han har jobbet med det nye alderstunet 
i Tjongsfjord siden han begynte i august. 
- Det er i alle fall bedre enn å sitte i ro 
ved en skolepult, sier han.
- Det er en brå overgang fra å gå skole. 
Av og til er jeg så sliten at jeg bare går 
og legger meg når jeg kommer hjem, 
sier Elias, men forsikrer at han stortrives 
i jobben.

FØDT MED HAMMER
Ingen av de to husker når de holdt en 
hammer første gang, men det må ha 
vært lenge siden.
- Jeg har snekret og bygget siden jeg var 
liten, og mamma var ikke like glad i alle 
prosjektene mine, ler Elias.
- Jeg laget nemlig små og store hytter 
i skogen rundt der jeg bor på Halsa, og 
det ble visst litt for mye av det gode.
Noah kan også fortelle at han alltid har 
vært sånn.

RETT FRA 
UNGDOMSSKOLEN
16-åringene Noah Johnsen og Elias Skogli gikk i 
samme klasse på ungdomsskolen på Engavågen, og 
begge valgte å gå rett ut i arbeidslivet etter skolen. 
Som tømrerlærlinger i Halsa Bygg tar de et fireårig 
læreløp fram mot fagbrevet, og får masse arbeidser-
faring på kjøpet. 

Elias Skogli og Noah Johnsen stortrives som lærlinger i Halsa Bygg, og satser 
på fast jobb om fire år. Foto: Edmund Ulsnæs.

- Jeg har alltid bygget på ting, helt siden 
jeg var liten, og jeg visste tidlig at jeg 
skulle bli snekker, sier han.

BEST PÅ SMÅ BYGG
Elias har allerede prøvd seg på flere 
prosjekter siden han startet opp i juli.
- Akkurat nå trives jeg best på de litt 
mindre prosjektene. Det er så mye å 
holde orden på når det er en stor byg-
geplass, men jeg blir sikkert mer vant til 
det etter hvert. Men på større prosjekter 
er det flere folk, og det er et bra arbeids-
miljø hos oss, sier han fornøyd.

HÅPER PÅ JOBB
Begge to satser på å få seg jobb i Halsa 
Bygg når de får fagbrevet.
- Vi har alltid drømt om å jobbe som 
snekkere, og Halsa Bygg er en flott 
bedrift å jobbe i, sier de begge to. 

Tekst: Rune Meosli

- Nå øker produksjonen vår hele tiden, smi-
ler en fornøyd NC-sjef Cato Lund.
- Alle i staben vet jo at vi gikk med et stort 
underskudd i fjor, men når jeg hver dag 
går en runde i fabrikken, er folk utrolig 
positive, og har masse forbedringsforslag 
som kan styrke oss. Og eierne våre stiller 
opp for oss!

ENORM JOBB GJORT
Stacking. Raskt, men pinlig nøyaktig legger 
han dem på plass, operatør Espen Selstad. 
Han pakker råstoff-bitene av silisium 
etter et viktig mønster, ned i den store 
kvartskrukka. Snart skal den fulle digelen 
inn i bunnen av smelteovnen, og en ny og 
skinnende ingot kan trekkes opp. Fabrikk-
sjef Cato tilbringer mye tid her ute på gulvet 
i fabrikken. Og liker særdeles godt det han 
ser.

RASKERE, RASKERE - MER OG MER
Ny produksjonslinje kutter 
tidsbruken

Norwegian Crystals styrer 
mot 0-resultat fra neste år, 
etter det store underskud-
det i fjor. Flere effektive 
forbedringsprosjekter øker 
produksjonen fortløpende, 
og nysjefen skryter av job-
ben som er gjort.

Dermed reduseres tiden en 
ingot bruker gjennom blokk-
senteret fra 7,5 til 2,5 timer 
- bare en tredel av tidsbruken 
sammenliknet med i dag. 

CATO LUND

- Det er gjort en helt enorm jobb, og selv 
om vi har høye utgifter sammenliknet med 
våre konkurrenter i Asia, klarer vi likevel å 
konkurrere – vi er best på kostnadsreduk-
sjon og kvalitet! fastslår Cato.
Tre driftsmåneder gjenstår av 2017, som 
vil by på et nytt, kraftig hopp i produksjo-
nen og driftsinntektene. NC solgte for 223 
millioner kroner i fjor, etter 218 millioner i 
2015 og 73 i 2014.
- Med fjorårets markedssituasjon og de 
tunge investeringene vi gjorde, var ikke 
underskuddet på over 100 millioner en stor 
overraskelse. I år får vi et helt annet resul-
tat, og dét er viktig for de som nå ønsker å 
investere, forklarer Cato.

….OG FORTSETTER
Uten å forbigå noen, kan vi slå fast at 
etableringen av Norwegian Crystals er 

det aller største og viktigste som har sett 
dagens lys siden Meløy fikk status som 
omstillingskommune i 2012. Kraftige 
prisfall på silisiumwafere har røynet 
både eiere, ledere og andre ansatte, 
men NC er i dag regionens nest største 
arbeidsplass med over 90 ansatte. Og 
mens de fleste bedrifter sikrer driften 
ved å opprettholde, eller vokse svært 
forsiktig, må NC-toppsjef Reidar 
Langmo og hans mannskap tenke helt 
annerledes.
- På grunn av den sterke konkurransen må 
vi vokse raskt for å overleve. Fjorårets stor-
investering i 16 nye ovner må følges opp 
av nye. Med 66 ovner har fabrikken i dag 
en kapasitet på 375 megawatt – vi må opp 
til mellom 1 og 2 gigawatt, opplyser Cato 
Lund, som tiltrådte som sjef i Glomfjord i 
mai i år.

VOLDSOM TIDSGEVINST
Nå leder han et omfattende forbedringsarbeid 
som styres av mange og gode forslag fra 
operatørene – de fleste har verdifull erfaring 
fra REC Wafer.
- I høst gir vi ekstra trykk på noen få forbe-
dringsprosjekter for å få effekt av dem, før vi 
går i gang med nye. 
Helt spesielt spennende er den helt nye produk-
sjonslinja i blokksenteret – altså avsnittet der 
ingotene sages til blokker, som igjen pakkes og 
eksporteres for saging til wafere. Linja samler 
og automatiserer hele 6 arbeidsprosesser.
- Dermed reduseres tiden en ingot bruker 
gjennom blokksenteret fra 7,5 til 2,5 timer 
- bare en tredel av tidsbruken sammenliknet 
med i dag, smiler Cato.

BLIR IKKE FÆRRE
En annen heftig satsing i solenergi-bedriften er 
prosjektet ‘active cooling’. Flere titalls millioner 
kroner skal investeres i vannkjøling av ovnene, 
mens de jobber – dette kan øke hastigheten med 
om lag 20 prosent. For ikke å snakke om feeder-
teknologien, som Ny Næring har omtalt tidligere. 
Smelteovnen mates med nytt råstoff uten at den 
må åpnes og kjøles før ny ingot – dette reduserer 
nedetiden kraftig, og kvartsdigelen for silisiumrå-
stoffet kan benyttes flere ganger.
- Om vi skal ansette flere i staben? smiler han.
- Hemmeligheten bak å få kostnadene ned og 
dermed kunne overleve, er å automatisere mer. 
Så en kraftig vekst i produksjonen kan ikke bety 
kraftig vekst i staben. Men, jeg kan i det minste si 
at vi ikke skal bli færre.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Styrer mot 0-resultat fra 2018Sterk vekst i produksjonen

Elias Solhaug 
Skogli (16)
Sønn av Elena Solhaug 
Skogli og har tre søsken, 
Lovise (21), Ådne (18) og 
Mathilde (14).
Oppvokst og bor på Sol-
haug, Halsa.

Noah Johnsen 
(16)
Sønn av Kathrin Johnsen og 
Ove Sæle, og har tre søsken, 
Alex (14), Adrianne (11) og 
Ailo (4).
Oppvokst og bor på Åmøy og 
Vassdal.
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Kampen var ikke over! Du husker kan-
skje klippet i denne artikkelen? Det var 
i desember i fjor at Ny Næring skrev om 
Yaras omfattende innsats for å komme en 
helt ny type støy til livs. Yara bygde oksy-
genanlegg vegg-i-vegg med syrefabrikken, 
og til tross for omfattende, kostbare tiltak, 
opplevde de nærmeste naboene mer støy 
enn før, og av en ny type.
- Dette er lavfrekvent støy som nærmest 
kryper rundt hjørner og over vegger, og 
som oppfattes helt ulikt, avhengig av hvor 
du er i Glomfjord sentrum, sa prosjektleder 
Helge Hamnevoll til oss. 
Nå kan Ny Næring bringe nyheter av det 
gode slaget: Yara tar ‘kampen’ ett skritt 
videre, ved å investere nær 25 millioner 
kroner for å bekjempe støy.

MÅLINGENE VAR INNAFOR
- Nå bygger vi rett og slett inn hele oksy-
genanlegget – vi  har fått 15-18 millioner 
kroner fra konsernet til å dekke disse kost-
nadene, kan Leif Kristiansen hos gjødsel-
produsenten opplyse.
Den midlertidige støyskjermingen – en 55 
meter lang og 7,5 meter høy containervegg 
som Terje Halsan AS monterte i desember i 
fjor, erstattes med andre ord av permanent 
innbygging. Valg av leverandører har på-
gått siden i sommer – nå begynner jobben.
- Vi er meget klar over at vi har tålmodige 
naboer, og vi ønsker sterkt at det skal være 
levelig å bo nært fabrikkene, understreker 
Leif.
- Så kan man si at en slik støyskjerming 
burde vært med fra starten da vi bygde 

STOR-INVESTERER 
PÅ NYTT
- Vi har tålmodige naboer! 
fastslår Yara-ledelsen et-
ter ‘støy-sjokket’ med den 
nye oksygenfabrikken. Nå 
investerer selskapet i per-
manent innbygging, pluss 
ekstra damp-tiltak. Nær 25 
millioner nye kroner brukes 
i kampen mot støy.

Leif Kristiansen

oksygenanlegget, men i alle forberedelser 
og undersøkelser var støyen innafor. Så 
viser det seg imidlertid at den lavfrekvente 
støyen oppleves som en forverring for 
naboene.

KUTTER I DAMPEN, OGSÅ
Yara Glomfjord har brukt betydelig med 
penger på støykampen de siste to årene. Å 
montere og leie nesten 30 containere i over 
ett år, dét koster millionbeløp. Lydeksper-
tene i Brekke & Strand Akustikk leies inn i 
stort monn. Og, i forlengelsen av oksygen-
innbyggingen har Leif mer å melde:
- Vi har dessuten fått naboklager på støyen 
fra damp som blåses over tak i syrefabrik-
ken. Nå har vi nådd fram med klagene på 
damp-dumperen vi kjøpte, og leverandøren 
har bygget en ny. Til sammen har vi brukt 
mye tid og kanskje 5-6 millioner på å få 
ned denne typen støy de siste årene, sier 
han.
Damp-dumperen er rett og slett en stor 
varmeveksler, der dampen kjøres inn og 
blir til varmtvann. Målet er slik å redusere 
antall dager der det kjøres 5-10 tonn damp 
over tak, noe som støyer merkbart. 
- Nå er vi nede i bare 10 dager i året, og 
målet er enda mer reduksjon, forteller Leif 
Kristiansen, som når dette intervjuet gjøres, 
fungerer som fabrikksjef etter Arve Jordal.

BEGYNNER NÅ
Fra denne måneden er Finneid Sveis 
hovedentreprenør for innbyggingen av ok-
sygenanlegget, med Norconsults Tor Berg 
som byggeleder og INVIS’ Bjørn-Wiggo 
Eriksen som lokal prosjektleder. Terje 
Halsan AS har fått jobben med å tilrette-
legge et lager- og monteringsområde, mens 
Bilfinger er inne på byggtilpasninger.
- Hele oksygenanlegget bygges inn med 
vegg-lemmer med ekstra støy-isolering. 
Fra neste år vil vi dermed være tilbake i det 
‘opprinnelige’ støybildet, konkluderer Leif 
Kristiansen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ny Næring møter glomfjordingen 
sammen med Yara-lederne Helge 
Hamnevoll og Leif Kristiansen. De 
har møttes før, i samme ærend. Som 
beboer i Nordhaugveien i Glomfjord 

Jeg skjønner jo at en fabrikk må støye en del, 
men her ble det veldig ille.

LINE PEGGY PEDERSEN

- Takk for at du har vært tålmodig med oss! sier Helge Hamnevoll (f.v.) og Leif Kristiansen fra Yara Glomfjord. Line Peggy Pedersen har vært blant naboene som aller best 
har merket plagsom støy fra det nye oksygenanlegget ved syrefabrikken.

"- Støyen var ille, men 
takk for at dere tar det-
te med stort alvor! sier 
Yara-nabo Line Peggy 
Pedersen.

har Line Peggy bodd der hvor støyen fra 
oksygenanlegget trolig har vært aller mest 
merkbar.

TAKKER FOR ALVORET
- Jeg hadde ikke bosatt meg her hvis jeg 
var allergisk mot støy. Jeg skjønner jo at 
en fabrikk må støye en del, men her ble det 
veldig ille. Jeg er likevel glad for at Yara-
ledelsen tar dette på veldig alvor, og at jeg 
ble tatt imot på en god måte, sier hun.
- For oss er det viktig å få sagt at folk i 
Glomfjord har vært tålmodige med oss. Og 

det er viktig at vi ikke misbruker dette – vi 
vil vise at vi skal sørge for at dette skal 
bli bedre, understeker Leif Kristiansen, 
som altså takker Line Peggy for hennes 
tålmodighet.

GANSKE ILLE
Nå hører det med til historien at hun nett-
opp har flyttet til annet sted i Glomfjord. Av 
flere praktiske årsaker, men
- Dette med støyen spilte helt klart inn. 
Akkurat det huset som jeg bodde i – det 
var nesten som en kasse som lyden gikk i. 

I soverommene i 3. etasje hadde ikke Yaras 
støytiltak noen effekt, så det var ganske ille. 
Men: to fra fabrikkledelsen kom hjem til 
meg for å forklare situasjonen, og de tok 
det helt klart på alvor, roser Line Peggy.

EN LÆREPENGE
Lyd og støy er et komplisert fagområde. 
Støykilder kan oppleves helt ulikt på ulike 
steder i Glomfjord sentrum, mens støy fra 
de høye fabrikkpipene høres best for dem 
som bor et stykke unna.
- Og, folk opplever støy ulikt, så det er ikke 

helt enkelt, vedgår Leif Kristiansen.
- For oss ble dette en lærepenge, for én 
ting er å ha kontrakt på hvor mye støy 
en nybygd fabrikk skal avgi. En annen 
ting er hvordan de ulike naboene faktisk 
oppfatter støyen! Vi kommer nok til å 
bruke kompetansen til firmaet Brekke 
& Strand Akustikk enda mer i fortset-
telsen, sier han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ny Næring desember 2016
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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

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

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

SIMONSSON & 
WIDERBERG 
LEAN CONSULTING AS

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

Ny Næring ble etablert i 2004, da 
med navnet IndustriFolk, og har i 
dag 21 faste samarbeidsbedrifter. 
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 
samarbeids-

partnere: NÆRING NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY NY 

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

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

SOLHAUG 
BYGGEVARE AS

Halsa
Holandsfjordveien 164
8178 Halsa
Ørnes
Spildra, 8150 Ørnes

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

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

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

ØRNES BLIKK AS
Ørnes Blikk AS ble opprinnelig etablert som Auduns Blikkensla-
gerverksted i 1956. Audun Olsen drev virksomheten i kjelleren hos 
foreldrene i Spildra ved Ørnes – i dag har Ørnes Blikk produksjons-
lokaler kloss inntil Kystriksvegen i samme område. Aksjeselskapet 
ledes og eies nå av sønnene Svein (f. 1955, 55 prosent av aksjene) og 
Jan Petter (f. -57, 40 prosent), mens Audun eier 5 prosent. Fortsatt 
er 85-åringen gjerne først på jobb om morgenen, for å koke kaffe til 
staben og skape god stemning. Daglig leder er Svein (bildet), mens 
Jan Petter er styreleder, og bedriften med 7 ansatte omsatte i fjor for 
8,1 millioner kroner – driftsresultatet endte på 652.000 kroner. 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

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

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

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

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

ARNØY BRYGGE AS

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

MELØY VIDEREGÅENDE 
SKOLE
Hovedadministrasjonen
Pb 55
8161 Glomfjord
Tlf. 75652500
post.meloy@vgs.nfk.no
www.meloy.vgs.no
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NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Det første og viktigste jeg lærte var 
at man ikke kødder med matpakken 
til andre, og at man alltid gir korrekte 
beskjeder. Slurver man med disse to 
tingene kan det stå om liv, og slik er 
det vel fortsatt, flirer Bjørn. 
Som 18-åring begynte han som Meløy 
Energis aller første lærling, etter å ha 
gått skole på Melbu. Året var 1982, og 
dette ble et spesielt år for Bjørn.
- Ja, 1982 ble et toppår for meg. Det 
året tok jeg teorien til fagbrevet, fikk 
førerkort og fant meg kjerring! Og jeg 
har hatt stor nytte av, og beholdt, alle 
tre!

STOR OVERGANG
Det var Karsten Hansen som i sin tid 
bestemte at Meløy Energi skulle ta inn 
lærling, og Bjørn husker godt da han kom 
til bedriften, og sitt møte med arbeidsli-
vet.
- Overgangen fra skolebenken til å bli 
lærling var som å bli voksen. Men selv 
om jeg var den første lærlingen de hadde, 
kom jeg sammen med folk som var opp-
tatt av å lære bort det de kunne, og jeg 
ble raskt inkludert i arbeidet, sier han.

EL-SJOKK
Markus er også 18 år når han nå har 
begynt på sin læretid i bedriften. Bare én 
uke etter skoleslutt begynte han, og han 
innrømmer at overgangen fra skolelivet 
kom brått.
- Mitt møte med arbeidslivet var et sjokk, 
sier Markus.
- Jeg ble fullstendig tatt på senga og 
oppdaget at det var utrolig mye jeg ikke 
hadde peiling på. Selv om jeg hadde lært 
mye om det grunnleggende, ble jeg over-
rasket over at mye arbeid ble utført med 
spade, krafse og spett. Jeg visste ikke en 

Siden 1976 har 58 fagarbeidere bestått sin 
fagprøve etter læretid hos Meløy Energi. 1 
elektriker, 1 energioperatør og 1 renholder, 
ja, men de aller fleste i energimontørfaget, 
underlagt driftssjef Jan Tore Roksøy.
- En energimontør må beholde roen i 
stressa situasjoner. Han må tenke før han 
handler, for gjør han noe på impuls i dette 
faget, da kan han eller andre miste livet, 
fastslår Jan Tore.

VIKTIG SAMFUNNSANSVAR
Kraftleverandøren i Meløy har altså bidratt 
meget solid til fagutdanningen i sin bransje 
gjennom mange tiår. Og energimontørene – 
de er kritisk viktige fagfolk på den kanskje 
aller viktigste infrastrukturen i et samfunn, 
nemlig strømførende linjenett mellom 
bygder.

VIKTIG UTDANNER PÅ VIKTIG FELT
Meløy Energi mater marke-
det med fagfolk på noe av 
samfunnets viktigste in-
frastruktur. I over 40 år har 
stadig nye, unge og dyktige 
energimontører gått her i 
lære. 

Driftssjef Jan Tore Roksøy Eksempel på dyktig lærling, snart klar 
for fagprøve i energimontørfaget: Ruben 
Skjellstad i Meløy Energi.

Og flere av dem har faktisk 
fått jobb hos oss og er ansatt 
i dag. Uten dem kunne vi ikke 
opprettholdt det montør-
korpset vi har.

JAN TORE ROKSØY

- Med noen aldeles få unntak har lærlin-
gene vært en fryd å sende ut i yrket etterpå. 
Selv har vi som hovedregel ikke anledning 
til å tilby dem jobb – de havner hos andre 
arbeidsgivere. Men dette samfunnsansva-

ret tar vi gjerne – det er viktig å styrke 
bransjen.
- Og flere av dem har faktisk fått jobb hos 
oss og er ansatt i dag. Uten dem kunne vi 
ikke opprettholdt det montørkorpset vi har. 
Mange av dagens ansatte har også vært 
noen år utenbygds etter læretiden, men har 
kommet tilbake til Meløy Energi. Dette 
mener vi er et kvalitetsstempel for oss, 
forklarer driftssjefen.

TAR INITIATIV
I høst preppes energimontørlærling Ruben 
Skjellstad fra Reipå før fagprøven på slut-
ten av året. Samtidig er en ny på plass – 
Markus Kristensen fra Engavågen.
- Dette er flotte karer som forbereder seg 
godt, tar initiativ selv og dessuten har godt 
humør og passer godt inn. Vi legger nokså 

mye arbeid i utvelgelsen av folk vi skal ta 
inn – vi kan ikke ha folk i bedriften som 
vi ikke kan stole på, som ikke ivaretar sik-
kerheten.
Jan Tore understreker hvor viktig jobbin-
tervjuet er i utvelgelsen, og at kandidater 
gjennom årene er lagt bort på grunn av 
fraværsopplysninger fra skolen.
- Og vi vet at dette er unge mennesker som 
må lære reglene som gjelder i arbeidslivet. 
Noe så enkelt som å ha med seg en god 
matpakke på jobb – vi gjør ikke noe med en 
mann som går tom for energi ute i felten. 
Og rutiner på søvn – vi oppdager det fort 
når noen sitter oppe halve natta og spiller 
dataspill – dét må de slutte med, smiler Jan 
Tore.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Du kødder ikke med matpakken til andre, og man gir alltid gir korrekte beskje-
der! husker energimontør Bjørn Seljeseth (t.v.) fra sin tid som Meløy Energis aller 
første lærling. Han og bedriftens ferske energimontørlærling Markus Kristensen 
er enig om at jobben er  variert og aldri kjedelig.

Overgangen fra skolebenken til å bli lærling var som 
å bli voksen. Men selv om jeg var den første lærlingen 
de hadde, kom jeg sammen med folk som var opptatt 
av å lære bort det de kunne.

BJØRN SELJESETH

Fortsetter...

DEN FØRSTE 
OG DEN SISTE
Markus er den sålangt siste, Bjørn var den aller før-
ste. Da Markus Kristensen (18) begynte sitt yrkesliv 
som lærling hos Meløy Energi nå i juli, var det hele 35 
år siden Bjørn Seljeseth (53) gjorde det samme, som 
bedriftens aller første. 

gang hva en krafse var, før jeg kom 
hit! sier han engasjert.
- Men det er deilig å være fysisk sliten 
etter en god arbeidsdag, legger han til.

GOD OPPLÆRING
Markus har en opplæringsperm, med 
plan for opplæringen og dokumen-
tasjon. I tillegg har han teoretiske 
oppgaver som skal utføres i samarbeid 
med bedriften.
- Alt er satt mer i system nå, sier 
Bjørn. 
Også for 35 år siden fulgte opplærin-
gen en plan, og Bjørn mener han fikk 
god opplæring.
- Det var laget en opplæringsplan som 
ble fulgt opp av lederen, og jeg husker 
at de montørene jeg var sammen med 
var opptatt av å lære bort, slik at jeg 
skulle gjøre det godt på fagprøven. 
Da jeg begynte var det ikke noe som 
het HMS, men vi hadde fokus på 
sikkerheten, da også. I dette yrket er 
det jo ofte slik at enten sørger du for 
sikkerheten, eller så kan du eller en 
arbeidskamerat faktisk dø. 

ALDRI KJEDELIG PÅ JOBB
De to «lærlingene» er enige om at én 
ting ikke har endret seg:
- Det er stor variasjon i oppgaver, og 
det er aldri kjedelig på jobb.
- Og det er mye reising i jobben, man 
blir etter hvert godt kjent i området, 
sier Bjørn.
- Ja, bare på de ukene jeg har vært her, 
har jeg sett mer av kommunen enn 
jeg har gjort før i mitt liv! istemmer 
Markus.

Tekst: Rune Meosli. 
Foto: Edmund Ulsnæs

 

FAKTA

 

FAKTA

Bjørn Seljeseth
Alder: 53
Bosted: Ørnes
Født/oppvokst: Ørnes
Sivil status: Gift med Anita og har 
barna Christoffer (31) og Dina (25)
Begynte som lærling i Meløy 
Energi i 1982. Jobber i dag i Stat-
kraft, som tekniker og ansvarlig for 
adgangssystemet. Er også hovedtil-
litsvalgt i NITO, Norges ingeniør- 
og teknologorganisasjon.

Markus Kristensen
Alder: 18
Bosted: Ørnes
Født/oppvokst: Engavågen
Sivil status: Singel. Sønn av Re-
nate Kristensen og Børge Hansen. 
Har 9 søsken.
Begynte som lærling i Meløy Ener-
gi i juli 2017. Ønsker etter hvert 
fast jobb i bedriften, men vurderer 
ellers å gå videre på ingeniørstudier 
og kanskje starte noe for seg selv.
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- Vi er for topptunge. Enda flere i stabs-
funksjonene og administrasjonen må ut 
i fakturerbart arbeid, fastslår Fred Inge 
Kristensen.
Han har fortsatt ikke passert året som 
daglig leder i Bilfinger – vedlikeholdsvirk-
somheten som før 1990-tallet tilhørte Norsk 
Hydros gjødselfabrikk. 2017 har vært 
strevsomt på en måte en bedriftsleder ikke 
ønsker.

TUNGT ÅR FOR BILFINGER
Bilfinger fikk økonomisk 
‘bestått’ i fjor – takket være 
flere store oppdrag for Yara, 
Reipå Knuseri og Norwegi-
an Crystals. 2017 er så langt 
ennå tøffere tider, og ho-
vedkunden strammer inn. 
Nå må ledelsen og staben 
endre og effektivisere.

Her er det ingen som gjør en 
dårlig jobb, men alle avde-
linger merker nedgangen i 
oppdrag.

FRED INGE KRISTENSEN

- Vi er for topptunge - vi er nødt til å få enda flere i staben ut i fakturerbart arbeid, mener 
daglig leder Fred Ingen Kristensen.

- Vi har ganske lenge gjennomført jevnlige 
møter med de ansattes tillitsvalgte. Her gir 
vi økonomisk status, orienterer hverandre 
og ser sammen på mulig omstrukturering, 
opplyser Bilfinger-sjef Fred Inge Kristensen.
- Det er viktig at vi har samme oppfatning 
av hvordan situasjonen er. Vi er i samme båt 
her og har samme mål – vi må jobbe i lag for 
å finne konstruktive løsninger.

- Det har rett og slett vært for lite oppdrag 
til å holde alle våre om lag 70 ansatte med 
arbeid. Økonomisk gikk vi akkurat i 0 i 
fjor, men i år er vi 3 millioner kroner bak 
budsjettet. I fjor hadde vi en del store pro-
sjekter vi deltok i, mens det i år er mindre 
av den sorten. Pluss at vi merker konse-
kvensene av at Yara strammer mer og mer 
inn, forklarer han.

FLERE MÅ SKRU
Dette er det store bildet, som har gjort 2017 
til dels blytungt for Bilfinger. Og merkes på 
kroppen for nær sagt samtlige i staben. Si-
den senvinteren har bedriftsledelsen måttet 
flytte om på ansatte, tildele nye oppgaver. 
Hensikten er mindre administrasjon, mer 
produksjon. Prosessene fortsetter i høst.
- Her er det ingen som gjør en dårlig jobb, 
men alle avdelinger merker nedgangen i 
oppdrag, og vi selger for få timer ut i for-
hold til inntektene våre.
- Flere må ut og skru, rett og slett!
Tidligere i år deltok administrerende direktør 

i Bilfinger Industrial Services Nor-
way, Paul Rune Aasrum, i et allmøte 
i Glomfjord. Han fastslo at den ne-
gative utviklingen med røde tall ikke 
kan fortsette – bedriften må endre 
for å overleve. Lokalt må Fred Inge 
Kristensen lede denne prosessen.

EFFEKTIVISERE, OMSTILLE
- Vi ikke er alene om slike proses-
ser, for bedrifter må jo omstille 
seg hele tiden, men: det er selvsagt 
krevende og ubehagelig for alle som 
er involvert. Konkurransen rundt 
oss er sterk, og vi er nødt til å få ned 
kostnadene, få opp inntektene – bli 
mer effektive. I første omgang må 
vi redusere administrasjonen slik at 
enda flere ansatte er ute og utfører 
timeverk som vi kan fakturere til 
kunder, forklarer Fred Inge, som 
overtok som daglig leder etter Tor 
Arne Fagerli 1. februar i år.
Bilfinger i Glomfjord Industripark 
har egne avdelinger for mekanisk, 
plate/rør, bygg og automasjon/
elektro, samt blikkenslager-avsnitt. 
Bedriften utfører vedlikeholdsopp-
drag både for havbruksaktørene og 
kraftbransjen og en rekke andre, 
men Yara Glomfjord er den suverent 
største enkeltkunden. Bilfinger har 
en femårskontrakt på det omfattende 
vedlikeholdsarbeidet i gjødselfabrik-
ken, og dette utgjør hoveddelen av 
omsetningen.

BYGGET KOSTER
- Dere har kjøpt og flyttet inn i nye 
lokaler de siste årene, og kjøpt mye 
nytt utstyr – dette har vel også belas-
tet økonomien?
- Helt klart – vi har brukt mye mer 
enn budsjettert på dette, og fortsatt er 
ikke alt ferdig – det er ennå mange 
tilpasninger som må gjøres i bygget. 
Nå forsøker vi å gjøre det meste 

LETER LØSNINGER SAMMEN
Permitteringsvarslene fra i 
vår ble trukket tilbake, men 
ledelsen Bilfinger jobber 
fortsatt hardt sammen med 
staben og de tillitsvalgte 
for å komme over kneika.

Torleif Rommetveit Fred Inge Kristensen

MER EFFEKTIVE, MER MARKED
I vår ble i alt 4 av de ansatte hos 
Bilfinger omplassert, eller ble gitt nye 
arbeidsoppgaver. Hensikten er å redu-
sere stabsfunksjonene og administra-
sjonen, til fordel for flere timeverk ute i 
fakturerbar produksjon.
- Å bli sendt ut i helt nye arbeidsoppga-
ver etter mange år i en jobb, er tungt for 
dem det gjelder, og dette er ikke lett for 
noen av oss. Men folk forstår situasjo-
nen, og prosessen må nok fortsette.
- Selv om vi trakk tilbake permit-
teringsvarslene i mars i år, kan jeg i 
dag ikke utelukke permitteringer eller 
nedbemanning for å komme ut av den 
situasjonen vi er i, innrømmer Fred 

Inge.
Den interne effektiviseringen skal kom-
bineres med enda sterkere markedsinn-
sats – altså innsalg av nye oppdrag både 
lokalt og regionalt.

- MÅ TJENE MER
Torleif Rommetveit er tillitsvalgt for 4 
Bilfinger-ansatte som er organisert i Nor-
ges ingeniør- og teknologorganisasjon.
- Situasjonen er vanskelig, men jeg tror 
jo vi kommer ovenpå igjen, dersom 
ledelsen tar de rette beslutningene 
framover. Jeg mener vel generelt at vi 
bør bruke mest tid på å tjene mer penger, 
heller enn masse kutt-tiltak som kan bli 
feil, fordi man skal ha resultater så raskt. 

Enda flere i stabsfunksjonene 
og administrasjonen må ut i 
fakturerbart arbeid.

FRED INGE KRISTENSEN

Det er rett og slett for lite 
oppdrag for å holde alle 
våre om lag 70 ansatte 
med arbeid.

FRED INGE KRISTENSEN

‘på dugnad’, men å ta ut våre egne ansatte 
fra annen produksjon….dét koster jo også 
penger, vedgår han.
- Hva skjer nå?
- Vi gjennomgår alle avdelinger og ser på 

alle kostnader og hvordan arbeidet kan 
effektiviseres. Prosessene der vi endrer 
på arbeidsoppgavene til en del ansatte, 
må fortsette. Jeg kan ikke garantere at vi 
unngår permitteringer eller nedbemanning, 
opplyser Bilfinger-sjefen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Færre store oppdrag enn i fjor, store kostnader til nye lokaler og innstramming hos hovedkunde Yara Glomfjord. Dette er viktige 
årsaker til at 2017 har vært et økonomisk tung-år for Bilfinger.

Sigurd Stormo (47)
Ørnes. Lærling 1989-91

- Jeg hadde en fantastisk tid som lærling 
i Meløy Energi. Jeg kom til et ungt og 
veldig godt arbeidsmiljø, og jeg syntes 
opplæringen var veldig god. Jeg husker 
spesielt godt hvor spennende det var å 
jobbe på feilretting, når det var mørkt, vått 
og kaldt. Jeg likte litt action i jobben. Jeg 
husker også med glede alle turene ut til 
øyene.
Sigurd dro i militæret etter læretiden, og 
fikk senere jobb i Rødøy-Lurøy Kraft-
verk.
- Men etter litt fram og tilbake kom jeg 
tilbake til Meløy Energi i 2002, og gikk 
gradene der. Nå er jeg energiingeniør i 
bedriften, men har for tiden permisjon 
for å være ordfører i Meløy.

EN GOD PLASS FOR OPPLÆRING

Monica Svendsgård (46)
Ørnes. Lærling 1991-93

- Jeg var den første kvinnelige lærlingen 
de tok inn på Meløy Energi, og jeg husker 
at de jeg skulle jobbe sammen med var litt 
skeptiske. De fryktet nok at de måtte roe ned 
språkbruken litt, men dét gikk bare godt, ler 
Monica. 
Etter læretiden jobbet hun halvannet år i bedrif-
ten, deretter en tur innom kjøkkenet i Statkraft 
før hun ble med på starten i ScanWafer og REC. 
Da REC begynte avviklingen i 2011, tok hun 
kontakt med Meløy Energi igjen, og har jobbet 
der siden.
- Jeg husker godt fra læretida at jeg pres-
set meg selv til å klatre ut på traversen. Jeg 
skulle feste en høyspentkabel til isolatoren, og 
grudde meg veldig, så det var en stor seier å 
trosse denne frykten, sier Monica. 

Tore Bjørnvik (50) 
Ørnes. Lærling 1990-91

- Jeg husker læretiden som en super 
tid, og jeg hadde det helt perfekt 
i Meløy Energi. Jeg husker særlig 
godt det gode arbeidsmiljøet som 
jeg ble en del av, og at jeg lærte 
mye av svært dyktige og engasjerte 
montører.
Etter læretiden fikk Tore jobb i 
samme bedrift, og han ble værende 
et par år før han skiftet yrke. I dag er 
han daglig leder i MATS på Reipå.
- Etter at jeg sluttet savnet jeg det 
gode miljøet i Meløy Energi i mange 
år, sier han.

Tekst og foto: Rune Meosli

I begynnelsen av Ruben Skjellstads læretid som energimontør ble han og arbeidsgiver Meløy Energi profilert stort i 

denne artikkelen. Klippet er fra IndustriFolk, som i dag heter Ny Næring, og stod på trykk 9. mars i fjor.

- Meløy Energi er en svært dyktig lære-
bedrift, med gode og engasjerte instruk-
tører. Det ser vi på gjennomgående gode 
resultater på fagprøvene til lærlingene, og 
gjennom halvårssamtaler med dem under 
læretida, forteller han.
Opplæringskontoret koordinerer opplæ-

- LAGER DYKTIGE FAGFOLK
Daglig leder ved Opplærings-
kontoret for energifag, Yngve 
Kristensen, er full av lovord om 
Meløy Energi som lærebedrift.

Yngve Kristensen, daglig leder ved 
Opplæringskontoret for Energifag. 
Foto: privat

ringsvirksomheten innen energifag, og har 
et tett samarbeid med Meløy Energi, både 
når det gjelder kurs og organisering av 
opplæringen til lærlingene.
- Bedriften er veldig flink til å tilpasse opp-
læringen med tanke på årstid og variasjon i 
oppdrag, og de er opptatt av læringsutbyt-
tet til lærlingene. Det har kommet utrolig 
mange dyktige fagfolk fra Meløy Energi, 
og mange av dem er selv blitt instruktører 
etterpå, sier Yngve.

Tekst: Rune Meosli

I avdelingene som jobber nesten ute-
lukkende for Yara, nå når de stram-
mer inn, er det kanskje markedsarbei-
det som blir det viktigste – altså å få 
flere bein å stå på, mener han.
- Det er viktig å beholde roen, slik at 
tiltakene som gjøres ikke bare gagner 
bunnlinjen i regnskapet, men også gir 
de ansatte og organisasjonen bedre 
dager, sier NITO-representanten.

Ny Næring lyktes ikke i å få kontakt 
med IndustriEnergi-tillitsvalgt Virgil 
Anbakk før dette bladet gikk i tryk-
ken.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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STERK VEKST I ‘SMOLTFJORD’

BLA OM...

Det ligger bare 11 små husstander her innerst i fjorden, men tilgangen til ferskvann, den er 
enorm. Bedriften som selger laksesmolt for over 120 millioner kroner i året, klarer nesten 
ikke å vokse raskt nok. - Vi må foreta oss noe her i Sundsfjord, fastslår bedriftslederen.

Tor-Arne Gransjøen
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Liza W. Isaksen (25) har 
vært hektet på havbruk 
siden hun var 13 år. Møt 
Helgeland Smolt-lederen 
i Ny Næring 8. november!

NESTE UTGAVE: 

 

FAKTA

Sundsfjord Smolt AS
- Stiftet 15. oktober 2007 som Nova 
Smolt, der Nova Sea i dag eier 73,6 
prosent av aksjene, etter å ha løst 
inn aksjene til Helgeland Invest. 
Andre eiere er Lovundlaks (16,4 
prosent), Gildeskål Forskningssta-
sjon (5) og Selsøyvik Holding (5).
- I 2008-10 investerte selskapet 
112 millioner kroner i bygging av 
smoltanlegg i Sundsfjord, og 54 
millioner i utbygging i 2011-12. 
Kapasiteten var ved etableringen 
om lag 8 millioner smolt årlig, og 
10 etter utbyggingen.
- Sundsfjord Smolt eier også Hel-
geland Smolt, som i høst innviet et 
nytt og enda større smoltanlegg i 
Reppen i Rødøy.
- Tor-Arne Gransjøen er daglig leder 
i begge selskapene, mens styreleder 
i begge er Odd Strøm, som også er 
daglig leder i Nova Sea.
Tekst: Edmund Ulsnæs

- Bedriften ble en suksess fra starten, og 
veksten har vært sterk. Nå er vi der at vi 
må gjøre noe i Sundsfjord, forteller daglig 
leder Tor-Arne Gransjøen (53).
- Men dette året, 2017, kommer til å gi en 
økonomisk stjernesmell, innrømmer han.

ENKLERE I SUNDSFJORD
Straks mer om smellen og grunnen. Men 
det var altså her, hvor enorme vannmasser 
alltid har veltet ned fra mektige Gildeskål-
fjell, at Norsk Hydro, Sjøfossen Energi 
og Salten Kraftsamband (SKS) 
hadde sørget for kraftproduksjon 
fra 1963. Sundsfjord kraftstasjon 
skulle sikre energi til Hydros 
aktivitet i Glomfjord, og så, over 
40 år senere, skulle tilgangen til 
voldsomme mengder ferskvann 
gi starten for et nytt eventyr i lille 
Sundsfjord innerst i fjordbunnen. 
Med stein fra tunnel-boring på 
fjellet ble det etablert tomt for et 
stort smoltanlegg.
- Sundsfjord var enklere og raskere enn 
andre steder, fordi det var så utbygd og 
grundig undersøkt fra før, på grunn av 
kraftutbyggingen, forklarer Tor-Arne.
- Vi jobber hele tiden med flere nye loka-
liteter, slik at vi skal kunne øke produk-
sjonen vår raskt nok. Men, på grunn av 
verneinteresser, vannrettigheter og andre 
ting tar det lang tid å få svar på søknader 
om etablering.

ET ÅR PÅ GODT 
OG VONDT

Bedriften er allerede nest størst i Gildeskåls nærings-
liv, etter å ha vokst sammenhengende sterkt i sju år. 
Og når Sundsfjord Smolt i høst står midt i sin største 

utfordring, er det både på vondt og på godt. 

Det Nova Sea-eide smoltanlegget i Sundsfjord 
er Gildeskåls nest-største bedrift på årsomset-
ning, og anleggene her og i Reppen sysselset-
ter i alt nær 40 personer. I år er det 10 år siden 
Sundsfjord-planene ble gjennomført og i alt 
165 millioner kroner investert i produksjons-
lokaler. Tor-Arne Gransjøen

Men, når man presser biologien, kan man 
komme i trøbbel, og dét har vi gjort nå. I første 
halvår i år ble det besluttet å stenge ned og 
rengjøre hele anlegget.

TOR-ARNE GRANSJØEN

Vi jobber hele tiden med flere 
nye lokaliteter, slik at vi skal 
kunne øke produksjonen vår 
raskt nok. Sundsfjord var enklere 
og raskere enn andre steder, 
fordi det var så utbygd og grun-
dig undersøkt fra før.

TOR-ARNE GRANSJØEN

STERK VEKST, MEN…
Men slik gikk det uansett til at over 160 
millioner kroner ble investert i mini-bygda 
fra 2008. Nova Sea på lille Lovund vokste 
voldsomt og hadde sterkt behov for smolt 
til sjøanleggene langs Helgeland. Nå hjalp 
Helgeland Invest til med kapital og eier-
skap, og fra splitter nye produksjonslokaler 
i Sundsfjord ble det umiddelbart levert 8 
millioner smolt hvert år. Fra 2010 og til i 
dag har de årlige driftsinntektene økt jevnt 
kraftig, fra 32 til over 120 millioner kroner. 

Å finne dyktige ansatte gikk som en lek, 
og i dag har Sundsfjord Smolt 16 ansatte i 
produksjonen – mens det heleide dattersel-
skapet Helgeland Smolt i Reppen har 17. 
I tillegg kommer ledere for drift, teknisk 
og kvalitet, samt veterinær – disse jobber 
begge steder.
- Etableringen har gått veldig bra, men 
akkurat nå har vi på et vis falt litt for egne 
grep, innrømmer Tor-Arne.
Så gjør han rede for høstens uønskede, men 
helt nødvendige nedkjøring og total-ren-
gjøring av anlegget. Smolt må saneres, og i 
tillegg til store produksjonstap gir forsin-
kelsene store utfordringer for kundene, som 
også er eierne, altså Nova Sea, Lovundlaks 
og Gifas.

MÅTTE LEVERE, VILLE LEVERE
- Problemene begynte med at kundene 
våre trengte mer og mer smolt, og at vi 
presset oss mer og mer for å kunne levere 
- topp-året produserte vi 14 millioner 
smolt.
- Men, når man presser biologien, kan man 
komme i trøbbel, og dét har vi gjort nå. 
Vi har hatt en god del sykdomsproblemer 
på smolten, og i første halvår i år ble det 
besluttet å stenge ned og rengjøre hele 
anlegget, slik mange andre i bransjen også 
har måttet gjøre, forklarer han.
- Hvorfor gikk det slik?
- Det er alltid lett å være etterpåklok, men 
for kundene våre ville det ikke vært noe 
alternativ å hente smolt langveisfra. Opp-
drett i sjø er på mange måter høyrisiko, det 
er vi alle klar over, og underveis har alle 

vært enig i de vurderingene som ble gjort.

MÅ BYGGE UT
- Nå må det tenkes annerledes?
- Ja, vi har gjort et strategiarbeid sammen 
med kundene. De etterspør ikke lenger den 
smolten vi leverer – de vil ha større smolt 
og enda flere.
- Derfor må vi foreta oss noe i Sundsfjord. 
Vi må bygge ut kar-kapasiteten, og jeg 
har dialog med styret om dette akkurat nå, 
opplyser Tor-Arne.

For når Nova Sea trenger å 
øke kapasiteten, er Sunds-
fjord stedet der dette kan 
gjennomføres aller raskest. 
Tor-Arne har kjøpt nabo-
tomta på 4-5 dekar, og det 
er stort sett bare byggetil-
latelse fra kommunen som 
mangler.
- Så må kapasiteten økes 
videre, et annet sted. For 
selv om det ville være mye 

billigere å bygge 
Helgeland Smolt her i Sundsfjord enn i 
Reppen, var dette uaktuelt på grunn av 
risikovurdering, altså faren for sykdom. 
Når det neste, store smoltanlegget snart 
må bygges, blir det altså verken i Reppen 
eller i Sundsfjord, fastslår han. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- En god driftsoperatør er effektiv, nøyaktig og skjerpet på jobb, forteller driftsleder Elin Rønnåbakk (36) ved Sundsfjord Smolt. Her 
ser vi henne til venstre og sammen med Charlotte Fredriksen (24) og Freddy Hansen (31), og alle tre har utdanning og bakgrunn fra 
akvakultur.
- Men, da staben her ble satt sammen, var ledelsen bevisst på å få inn folk som kunne jobbe selvstendig. Derfor ble det for eksem-
pel rekruttert flere med bakgrunn fra landbruk, forteller Elin.
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FAKTA

Bjørn Kildal takker for æren og tilliten. 
Mottaker av takken er Rødøy kommune, og 
anledningen? Jo, storsamlingen for leveran-
dører og andre aktører bak splitter nye, og 
kraftig større, Alderstun i Tjongsfjord.

ET KRAFTIG HOPP
- Men, siden det største vi hadde gjort før 
var Halsa barnehage til 14 millioner kroner, 
var dette et stort og skummelt hopp. Så 
vi var usikre på om det i det hele tatt var 
fornuftig å regne på jobben, innrømte Bjørn 
foran kommuneledelsen, Alderstun-ledel-
sen, arkitekten og leverandørene på alt fra 
elektro til ventilasjon.
Resten er historie, i positiv forstand. Opp-
dragsgiver Rødøy er nemlig full av lovord 
til hovedentreprenøren.
- Vi er svært fornøyd. Teknisk avdeling og 

STORT OG LITT SKUMMELT
- Vi var usikre på om det var 
fornuftig å regne på denne 
jobben!

- Å være hovedentreprenør for et prosjekt på 28 millioner kroner var et stort og litt 
skummelt hopp for oss, sa Halsa Byggs Bjørn Kildal under den hyggelige overrekkel-
sessamlingen ved Alderstun sent i forrige måned. Begge bildene: Rune Meosli

Svært fornøyd 
og svært for-
nøyd. Rødøy-
ordfører Olav 
Terje Hoff og 
Alderstun-
avdelingsleder 
Veronica 
Våtvik.

rådmannen sier samarbeidet har vært veldig 
godt, og det nye bygget er både romslig og 
fint. Jeg håper dette blir et bra sted for både 
brukere og ansatte, sa ordfører Olav Terje 
Hoff under kaker, kaffe og overrekkelse 
den 20. september.

HENSYNSFULLE BYGGERE
Avdelingsleder Veronica Våtvik ved 
Alderstun Omsorgssenter skryter også av 
Halsa Bygg og deres samarbeidspartnere.
- De har vært veldig hensynsfulle – vi har 
nesten ikke merket byggeplassen, smiler 
hun.
Hun og staben har i Rødøys 28-millione-
rinvestering fått blant annet 12 nye rom for 
brukere, nye kjøkken og servicerom.
- Nå flytter vi hele virksomheten over til 
ny-delen av bygget, slik at ombyggingen av 
kjøkkenet i den gamle delen kan begynne, 
opplyser hun.

Tekst: Edmund Ulsnæs og Rune Meosli

Espen Engebretsen tar en pust i bakken og 
lar journalisten knipse ham sammen med 
kollegene Lasse Seljevoll og Jann Eriksen. 
De er på oppløpssiden for Halsa Byggs 
største enkeltoppdrag noensinne, og få uker 
etter dette intervjuet ble splitter nye Alders-
tun innviet med kaker og taler.
- Det nest største oppdraget vårt før dette, 
var Halsa Barnehage til 14 millioner 
kroner. Alderstun er 28 millioner, så dette 
var et stort og skummelt hopp, sa for øvrig 
Halsa Bygg-leder Bjørn Kildal under nett-
opp dét arrangementet.
Espen har på sin side hatt den viktige byg-
geleder-jobben i Tjongsfjord, og fastslår at 
oppdraget både har vært stort, spesielt og 
komplisert.

SPESIELT OG KOMPLISERT, JEPP
- At det er såpass stort, med såpass mange 
underleverandører, betyr for eksempel 
at det er utfordrende nå i slutten. At alle 
fagene blir ferdig i tide og i rett rekkefølge, 
slik at renhold kan komme til og slippe 
flere runder.
Spesielt oppdrag? Da framhever Espen be-
tongjobben. Aldri har bedriften konstruert 
så stort i betong og med plass-støpt betong. 
Grunnflate 1.100 kvadratmeter – 400 av 
dem med 20 centimeter tykt betonggulv. 
Kanskje så mye som 300 kubikk betong 
totalt. Spesiell fasong på mange vegger. 
Arbeidet med forskallinger i alle mulige 
vinkler har vært….ja, omfattende.

EN ALDERSTUN-ERFARING RIKERE
- Mye å erfare av en slik 
jobb, mye å lære, mener 
byggelederen. Nå har han 
på vegne av Halsa Bygg 
koordinert i havn stor-
prosjektet Alderstun. Til 
rosende ord fra oppdrags-
giveren.

Endelig ferdig: spaden i jorda 
20. mai 2016 – kakespising 20. 
september 2017. Disse tre Halsa 
Bygg-karene har nå avsluttet en 
spennende utfordring i Tjongs-
fjord i Rødøy. Ny Næring knipset 
(f.v.) Lasse Seljevoll, Espen En-
gebretsen og Jann Eriksen noen 
uker før nye Alderstun (innfelt) 
ble overrakt til Rødøy kommune.

- Komplisert? Ja, for eksempel logistikken i 
prosjektet. Å beregne rekkefølgen godt for 
å slippe å vente for å komme videre med 
enkeltting, forklarer byggelederen.

TJENER PÅ ERFARING
Han støtter seg på lang erfaring når han 
leder mannskaper fra et stort antall leveran-
dører på fag som rør, elektro, ventilasjon og 
tømring.

- Jeg har ikke egen byggelederutdanning, 
sånn sett, men det er nok en fordel for meg 
at jeg har erfaring fra de fleste fagene fra 
før. Jeg er utdannet sterkstrøm-elektriker, 
men i Halsa Bygg har jeg for eksempel de 
siste årene hatt mye ansvar for rørarbeidet i 
oppdragene våre, sier Espen.
- Som byggeleder må jeg være systematisk, 
men jeg liker ikke å være rigid, understre-
ker han.

Halsa Byggs største enkeltoppdrag noen-
sinne – Espen mener erfaringen har vært 
god, og at det er rikelig å lære.
- Skulle det bli en neste gang, tror jeg nok 
tegningsgrunnlaget kan gjøres enda bedre – 
at for eksempel elektrikernes og tømrernes 
tegninger faktisk samsvarer. At alle i god 
tid har spikret tegningsgrunnlaget for det 
de skal gjøre, og at vi ser i god tid hvilke 
tilpasninger som må gjøres.

MANGE FRA MELØY
Spaden ble stukket i jorda 20. mai 2016. 
Altså for den omfattende utbyggingen 
og renoveringen ved Rødøy kommunes 
Alderstun i Kila, Tjongsfjord. Halsa 
Bygg hadde vunnet hovedentreprisen, og 
kunne etter hvert tildele underleveranser 
til Meløy-firmaer som Ørnes Blikk, Meløy 
Elektro, Unni Furfjords UNO Design og 
Arkitektur og Svartisen VVS.

- Grunnarbeidene kom greit i gang, men det 
var mye administrativt som ikke var avklart 
før den sommeren, så da lugget det litt, 
husker Espen tilbake.
- Men så fikk vi en fenomenal høst – nesten 
ikke snø før i januar, så da pøste vi på med 
egne folk og innleide. Ved juletider hadde 
vi tatt inn nesten alt det tapte.
20. september var Halsa Bygg tilstede 
med en stor delegasjon for å møte de 

andre leverandørene, kommuneledelsen og 
Alderstun-ledelsen. Da ble det flotte nybyg-
get overlevert med taler og kakespising – 
se egen artikkel. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Komplisert? Ja, for eksem-
pel logistikken i prosjektet. Å 
beregne rekkefølgen godt for 
å slippe å vente for å komme 
videre med enkeltting.

ESPEN ENGEBRETSEN
Espen Engebretsen (56)
Oppvokst på Eidsvoll, tok mekaniske fag og 
deretter elektro sterkstrøm på videregående 
skole. Fagbrev som energimontør og fem år 
ved elektrisitetsverket på Jessheim, deretter to 
år i brorens malerfirma. Til Svartisen-utbyg-
gingen som elektromontør høyspent i 1989, 
først Trollberget i Beiarn, deretter Kilvika i 
Meløy fram til 1994. Ble ansatt hos kona Su-
sannes far Karl Kildal i Halsa Bygg, der han 
har vært siden, bortsett fra to år som vaktmes-
ter for Meløy kommune i Nordre Meløy. Es-
pen er bosatt på Halsa sammen med Susanne, 
og de har i alt 9 barn i alderen 17-32 år. 

Tekst: Edmund Ulsnæs

Men så fikk vi en fenomenal høst – nesten ikke snø før i 
januar, så da pøste vi på med egne folk og innleide. Ved 
juletider hadde vi tatt inn nesten alt det tapte.

ESPEN ENGEBRETSEN
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- Vi står bedre rustet for arbeidslivet med to 
fagbrev, mener Joakim og Teodor.
Så da satte de seg ned på skolebenken 
igjen, for å bygge videre på et solid funda-
ment for yrkeslivet. 

ATTRAKTIVE
De vet begge hva den andre går til. Indus-
trimekanikeren Teodor går nå på VG2 på 
kjemi/prosess og prosessoperatøren Joakim 
går VG2 på industrimekaniske fag.
- Det er godt å ha flere bein å stå på. Da 
jeg var mekanikerlærling hos Statoil på 
Melkøya, så jeg at mye av det mekaniske 
arbeidet ble gjort av innleide folk. Jeg 
tenkte derfor at et ekstra fagbrev som pro-
sessoperatør vil øke mulighetene for arbeid 
innenfor olje- og gassnæringa, sier Teodor.
- Ja, jeg har sett at det er mange som et-
terspør prosessoperatører med mekaniker-
bakgrunn, så dette blir en kombinasjon som 
gjør oss attraktive i arbeidsmarkedet, sier 
Joakim.

MOTIVERTE 
Begge to er nå elever på VG2 på Meløy 
Videregående skole i Glomfjord, og synes 
det er helt greit å gå tilbake til skolebenken.
- Vi er nok begge litt ekstra motiverte for 
skolearbeidet nå, når vi vet hva vi vil og 
har prøvd yrkeslivet litt, sier Teodor.
- Og det er flott at vi bare trenger å gå ett 
ekstra år på skolen. Førsteåret godkjennes 
nemlig i begge utdanningene, og det blir 
derfor en litt kortere vei til fagbrev nummer 
to, sier Joakim.

Det er studierektor Elea Tangstad ved 
Meløy videregående skole i Glomfjord 
som sier dét. Hun er helt enig med 
Teodor og Joakim.

BRA MED BREDDE
- Jeg synes det er flott at noen satser på 
bredere kompetanse, men å ta dob-
belt fagbrev er ikke noe vi som skolen 
oppfordrer elevene våre til å gjøre. Det 
er vel helst industrien selv som motive-
rer sine ansatte til dette. Men man må 
huske at man bruker opp rettigheten til 
skoleplass når man har fullført ett fag-
brev, og må stille i køen bak alle andre 
hvis man skal gå mer skole. Derfor er 
det viktig at man velger godt første 

GIR FLERE MULIGHETER
- Å ta et ekstra fagbrev 
gjør at det åpner seg 
flere muligheter, og 
fagbrev som prosesso-
peratør og mekaniker er 
en anvendelig kombina-
sjon.

Studierektor i Glomfjord Elea Tangstad tar gjerne i mot elever som vil utvide kompetansen 
med flere fagbrev. 

gangen, og fullfører det løpet man har 
begynt på, sier Elea.

UTVIDET KOMPETANSE
Selv om man mister retten til skole-
gang etter at man har fått fagbrevet, er 
man velkommen til å søke plass hos 
Meløy videregående.
- I utgangspunktet holder det gjerne 
med ett fagbrev for å komme seg inn 
på arbeidsmarkedet. Men om man 
ikke får den jobben man ønsker, vil 
nok et ekstra fagbrev virke positivt. 
Enkelte bygger ut sin kompetanse, slik 
Teodor og Joakim gjør, mens andre 
velger en helt ny retning, sier Elea.
- Det er ikke nødvendigvis slik at det 
du velger å bli, er det du skal være re-
sten av livet. Vi ser at mange synes det 
er enklere å ta utradisjonelle valg, når 
de har blitt litt eldre. Og så lenge vi 
har plasser ledig, er vi alltid glad for 
å kunne tilby folk en ny eller utvidet 
retning i livet, avslutter Elea.

Tekst og foto: Rune Meosli

VIL GJØRE SEG ATTRAKTIVE
Begge ble ferdige med sine 
fagbrev i vår. Joakim Kvars-
nes som prosessoperatør 
og Teodor Magnussen som 
industrimekaniker, og man 
skulle tro de var klar for 
yrkeslivet. Men disse to vil 
det annerledes. 

Går for fagbrev nummer to. Prosessoperatørene Joakim Kvarsnes (t.v.) og industrimekanikeren Teodor Magnussen har satt seg på 
skolebenken i Glomfjord igjen.

LÆREVILLIGE
At de allerede har ett fagbrev i lomma, gjør 
dem bedre rustet for skolegangen, mener de 
to tjueåringene.
- Ja, det er mye lettere å lære nå, når vi har 
den erfaringen fra yrkeslivet som vi har. Vi 

kan se at teorien henger sammen med det vi 
skal jobbe med, og det er inspirerende, sier 
Joakim.
- Og skoledagen blir litt lettere. Jeg vil tro 
at vi har litt større motivasjon enn mange 
andre, og i tillegg har vi litt lettere skole-

uke, flirer Teodor.
- Ja, vi har jo fellesfagene fra før, så da får 
vi fri, istemmer Joakim.

Tekst og foto: Rune Meosli
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- Vi er positivt overrasket. Det kom mange 
flere søknader og med mer bredde enn vi 
hadde håpet på forhånd, fastslår Rolf-Inge 
Sleipnes.
Styrelederen i Meløy Energi har fått 18 
søknader etter at fristen gikk ut 25. septem-
ber. Vi snakker selvsagt om jobben som 
administrerende direktør hos kraftleveran-
døren. Karsten I Hansen skal stå ut året.

KOMPETANSE PÅ OMSTILLING
- Ja, søkerlisten er god. Mange av søkerne 
har både leder-  og omstillingskompetanse 
fra like store eller større bedrifter enn 
Meløy Energi. Flere har også vært ledere 
for bedrifter som har hatt god vekst og 

STERKE KANDIDATER
Det står mellom 2-3 sterke 
kandidater når den nye sje-
fen i Meløy Energi skal vel-
ges. Styret gjennomfører 
denne uka andregangsin-
tervjuer, etter å ha hatt en 
meget sterk søkerliste med 
18 navn. 25. oktober kan 
den nye toppsjefen presen-
teres.

Rolf-Inge Sleipnes, styreleder i 
Meløy Energi AS

utvikling de siste årene. Dette la vi jo vekt 
på i stillingsannonsen, fordi både bransjen 
og selskapet står foran en stor omstilling.
- Vi har også interne kandidater som søker, 
bekrefter Rolf-Inge.
I månedsskiftet ble 5-6 kandidater kalt 

inn til førstegangsintervju, og denne uka 
gjennomføres andregangsintervju med 2-3 
kandidater.
- Så, på styremøtet 25. oktober, blir det 
tilsatt ny administrerende direktør i Meløy 
Energi AS, sier han om framdriften.

1 SELSKAP BLIR 2
Siden 31. august sitter nåværende toppsjef, 
Karsten I Hansen, på ‘overtid’, men går av 
31. desember, etter å ha hatt direktørjobben 
sammenhengende helt siden 1991. Så er det 
nysjefen som, forhåpentligvis 1. januar men 
realistisk sett 1. februar, skal lede selskapet 
videre. Og i mål med viktige prosesser, som 
er satt i gang i år.
- Ja, fra 1. januar er dagens virksomhet 
delt i to selskaper, ett for drift og ett for 
nett. Flere søkere har bakgrunn fra ener-
gibransjen, men dét betyr ikke automatisk 
at vi finner den beste kandidaten blant de 
søkerne. Det var også flere søkere med 
interessant kompetanse enn det antallet vi 
skulle ha til førstegangsintervju, så vi har 
brukt også andre kriterier i utvelgelsen, for-
teller styrelederen, som underveis har leid 
inn konsulentselskapet Essensi til å assistere 
i den viktige rekrutteringsjobben.

KVINNER OG MENN FRA HELE LANDET
- Si litt mer om søkerne, Rolf-Inge?
- De er jevnt over i alderen 40 til 60 år, og 
både kvinnelige og mannlige kandidater 
var med til førstegangsintervju. Flere 
har erfaring fra energibransjen. Vi har 
dessuten både lokale søkere og fra 
andre deler av landet, og av de siste er 
det artig å se at enkelte har tilknytning 
til Meløy fra før, opplyser han.
Sammen med Essensi har Rolf-Inge nå 
valgt ut kandidater som skal videre til 
andregangsintervju som pågår i morgen, 
12. oktober. Her ønsker han hele Meløy 
Energi-styret med.
- Ja, jeg synes det blir rett. Den nye lede-
ren skal svare for hele styret, og da ønsker 
jeg at alle skal være med når valget gjøres.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Flere har erfaring fra ener-
gibransjen. Vi har dessuten 
både lokale søkere og fra 
andre deler av landet, og av 
de siste er det artig å se at 
enkelte har tilknytning til 
Meløy fra før.

ROLF-INGE SLEIPNES

Ny Næring 
juni 2017

- Vi har byttet ut grunnmassene, og bankett 
og ringmur er ferdige. Akkurat nå driver vi og 
fyller masser inne i ringmuren, før vi skal av-
rette og gjøre alt klart for de som skal støype, 
mure og snekre, sier Steffen Hansen hos Terje 
Halsan AS.
Han er en av mange fra bedriften som i høst 
har det travelt med å sørge for god framdrift 
og godt håndverk, til Meløy kommunes inves-
teringer.
- Det er et stort bygg, og det er mye masser 
som skal flyttes på. Vi har fortsatt mye arbeid 
foran oss, før vi er ferdige her, smiler Steffen. 
Tekst og foto: Rune Meosli

BOLIGENE 
TAR FORM
Stiller man seg på oversiden 
av tomten i Mosvold på Ør-
nes, kan man nå tydelig se 
omrisset av det nye omsorgs-
boligbygget som er under 
oppføring.

Ole Jonny Olsen, Olav Johan Rosting og Steffen Hansen jobber for tiden med å legge masser inne i ringmuren på 
Mosvold Omsorgsboliger, som bygges for Meløy kommune.
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Profilen: Tommy Barvik Bergli
Alder: 33
Stilling: Elektriker
Bedrift: Meløy Elektro
Familie: Samboer med Isabell Me-
løysund (33) og har barna Magnus 
(6), Johanne (2½) og Olav (3 mnd.)

- Hvordan trives du med å jobbe i Meløy Elektro, 
Tommy?

- Jeg trives veldig godt her. Det er et godt arbeids-
miljø med mye bra folk. Det kan man se på at det 
er liten gjennomtrekk av folk. Jeg jobber stort sett 
sammen med de samme folkene som var her da 
jeg begynte for 11 år siden. Det er lærlingene som 
utgjør den største utskiftningen av folk i bedriften. 

- Hva er det beste med den jobben du har?
- Det er at jeg får gjort så mye forskjellig, og at 
vi har en form for frihet i forhold til planlegging 
av dagen. Dessuten er det hyggelig å treffe så 
mange flotte folk, både i industri, bedrifter og hos 
privatkunder. Det er faktisk ingen ting med denne 
jobben jeg misliker, men det er klart jeg foretrek-
ker å jobbe på nybygg der alt er åpent, rent og pent 
framfor å ligge på magen i gammel glassvatt og 
museskitt. Men det siste er også en del av jobben, 
og det gjør meg ingen ting lenger. Jeg har i alle fall 
ingen planer om å gjøre noe annet enn det jeg gjør 
nå.

- Du har egen firmabil med navnet ditt på…?
- Ja alle montørene i Meløy Energi disponerer sin 
egen bil. Da har man selv ansvar for denne, med ut-
styr og verktøy. Det står Tommy B. Bergli på døra, 
men du må huske å få med at jeg heter Barvik. Da 
blir mamma veldig fornøyd.

- Hvilken bakgrunn har du?
- Når det gjelder arbeid har jeg gjort forskjellig 
småtteri. Jeg har kjørt ut blomster for gartneriet 
på Sandaa, vært litt avløser og hatt sommerjobber 
på PQ-fabrikken i Glomfjord. Etter ungdomsko-
len gikk jeg tre år på allmennfag, og trivdes godt 
med dét. Men jeg kjente at jeg hadde mer lyst til å 
arbeide enn å studere etterpå, og derfor begynte jeg 
på elektro i Glomfjord, før jeg fikk lærejobb her i 
Meløy Elektro. Og siden 2006 har jeg hatt fast jobb 
her.

- Har jobben endret seg mye siden du startet?
- Nei, egentlig ikke. Jobben går stort sett ut på det 
samme som før. Vi bruker det samme verktøyet og 
det er gjerne de samme oppgavene. Men noen for-
skrifter har endret seg, og det har blitt større fokus 
på HMS i arbeidet. 

- Og hva gjør du helst når du ikke er på jobb, 
Tommy?
- Da er jeg stort sett hjemme. Vi bygde oss nytt hus 
på Ørnes for et par år siden, så det er alltids noe å 
holde på med. Dessuten har vi tre små unger som 
krever sitt av oss, og da blir det ikke mye tid igjen 
til egne fritidsaktiviteter. Men vi prøver så godt vi 
kan å være litt sosiale innimellom.

Tekst og foto: Rune Meosli

Kim Terje Moltubakk var på jobb som 
IKT-lærling i Glomfjord, da han plutse-
lig ble oppringt av Opplæringskontoret 
i Meløy BedriftsService. Spørsmålet 
var om han ville ha læreplass ved Den 
Norske Skolen på Gran Canaria.
Kim Terje (20) kommer fra Myre i 
Vesterålen og tok videregående i Sort-
land. Han kom til Glomfjord da han be-
gynte som lærling i IKT-fag på Meløy 
videregående skole sommeren 2016. 

EN GYLDEN MULIGHET
Det var Opplæringskontoret i Indre Salten 
som tok kontakt med Opplæringskontoret 
til MBS. De trengte en IKT-lærling til 
skolen på Gran Canaria, og Kim Terje 
fikk derfor muligheten til å fullføre læreti-

LÆRLING I SYDEN
- Jeg trengte ikke en gang 
å tenke meg om før jeg 
svarte ja.

Kim Terje Moltubakk er lærling gjennom Opplæringskontoret til Meløy Bedrifts-
service og er utplassert hos Den Norske Skolen på Gran Canaria dette året. Foto: 
Jean-François Bach

den sin i mer solrike omgivelser. 
- Jeg skjønte fort at dette var en mulighet 
jeg ikke kunne la gå fra meg, sier han.

SYDENFØLELSE
Overgangen fra Glomfjord til Gran Canaria 
var stor, men det går seg til, forteller han.
- Til å begynne med var det jo som å være 
på sydenferie, men jeg går jo på jobb og 
bor i egen leilighet, så det normaliserer seg 
etter hvert. Bortsett fra at det er sommer 
hele tiden da, ler han.
Han bor nå i egen leilighet utenfor sko-
leområdet, og må ordne husholdning og 
reiser på egen hånd. 
- Det går veldig bra å bo her, og det meste 
av fritiden tilbringer jeg utendørs, gjerne 
sammen med et par andre lærlinger ved sko-
len. Det har vært mye grilling og sånt, men 
jeg er ikke så veldig glad i stranda, sier han.

LÆRERIKT
Faglig har det også vært en overgang for 

Kim Terje. 
- Her nede drifter vi alt av data selv, både 
nettverk, servere og brukermaskiner. Mye 
av jobben går ut på å vedlikeholde og repa-
rere pc-ene til elevene, og siden vi gjør alt 
dette selv, får jeg en ganske bred kompe-
tanse, og lærer masse hele tiden, sier han.
Hver uke må Kim Terje dokumentere 
arbeidet sitt overfor Opplæringskontoret, 

og etter nyttår vil han få besøk fra dem 
også.
- Dette er en fantastisk anledning til å 
få bred kompetanse i faget mitt, og jeg 
håper jeg får lært meg litt mer spansk i 
løpet av året også, avslutter Kim Terje.

Tekst: Rune Meosli

Øyvind Jenssen er et kjent navn for alle 
som har hatt befatning med industrien i 
Glomfjord. Kanskje først og fremst som 
ansvarlig for den store oppbyggingen av 
REC-fabrikken, og siden 2013 som teknisk 
sjef for fabrikken til Yara.

ANNET FOKUS
- I den nye jobben må jeg være mer resul-

NY OPPGAVE PÅ HJEMMEBANE
Han er vaskeekte glomfjord-
gutt, og har en ingeniørut-
dannelse han aldri har brukt. 
Nå overtar han som sjef for 
Yara-fabrikken i Glomfjord.

Øyvind Jenssen ser frem til å lede fabrikken gjennom store endringer. Nå overtar han som fabrikksjef etter Arve Jordal (t.h.).

Det er en spennende tid vi går i møte, men i Glomfjord er 
vi vant til å være fleksible, og vi har en lærevillig organi-
sasjon.

ØYVIND JENSSEN

tatorientert enn tidligere. Mens jeg som 
teknisk sjef hadde fokus på de tekniske 
anleggene vedlikehold, får jeg nå ansvaret 
for at vi hele tiden leverer godt, i en stadig 
tøffere konkurransesituasjon, sier Øyvind.
Det har vært mye spekulasjon på hvem som 
ville overta jobben som fabrikksjef, etter at 
Arve Jordal gikk til nye oppgaver i konser-
net, og for første gang på mange år kommer 
ikke sjefen fra produksjonslinjen.
- Jeg har drevet med teknisk vedlikehold i 
veldig mange år, og hadde lyst til å prøve 
meg på andre utfordringer. Dette er en stil-
ling som krever større allsidighet enn jeg 
har fått vist tidligere, og jeg trenger å sette 
meg grundig inn i en del av det faglige i 

produksjonsprosessen. Men med så mange 
flinke folk rundt meg, tror jeg at dette vil gå 
greit, sier han.

ELEKTROINGENIØR
Øyvind har alltid bodd i Glomfjord, med 
unntak av noen år som student i Oslo.
- Jeg utdannet meg til elektroingeniør, men 
har aldri jobbet som det, ler han.
Etter studiene fikk han jobb i ScanWafer og 
REC i Glomfjord, hvor han i løpet av årene 
hadde ulike stillinger som produksjonssjef, 
teknisk sjef, prosessansvarlig og prosjekt-
leder. Etter det jobbet han ett drøyt år som 
prosjektleder i Meløy Næringsutvikling

FORBEDRINGSARBEID
I REC var han sentral i oppbyggingen av 
bedriftens systematiske forbedringsarbeid, 
og dette er god erfaring å ha med seg inn i 
jobben som fabrikksjef.
- I Yara skal vi nå i gang med vår egen 
variant av et slikt forbedringsarbeid. Yara 
Productivity System (YPS) har mange av 
de samme elementene som jeg jobbet med 

i REC, så jeg kan ha en fordel av erfarin-
gene derfra. Det er en spennende tid vi går i 
møte, men i Glomfjord er vi vant til å være 
fleksible og vi har en lærevillig organisa-
sjon, som gir oss et godt utgangspunkt for 
endringene som kommer.

LÆRETID
I disse dager er «gammelsjefen» Arve 
Jordal på besøk i Glomfjord, for å overdra 
informasjon og kunnskap som Øyvind 
trenger i oppstarten.
- Den første tiden skal jeg bruke til å sette 
meg grundig inn i alle nye ting ved stillin-
gen. Nå har jeg hatt møter med Arve og re-
gionsjef Pål Hestad. De har gitt meg grundig 
briefing om driften og utfordringene vi står 
overfor, og neste uke drar jeg til Finland for 
å sette meg inn i planene for implementering 
av Yara Productivity System der. Jeg ser 
fram til å få bedre oversikt over fabrikkens 
styrker og svakheter, og jobbe for å bedre 
fabrikkens resultater, avslutter Øyvind.

Tekst og foto: Rune Meosli
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Stor PLAST-forbedring

- Dette er en svær jobb, som tar lang 
tid, sier driftsleder Svante Brun i Ma-
rine Harvest.

RENHOLD OG HELSE
De store grå betongkarene på avdeling 
A har en diameter på 15 meter, og 
fremstår nå som lekre, hvite og innby-

dende boltre-
plasser for nye 
generasjoner 
smolt. 
- Den gamle 
betongen 
hadde begynt 
å få en ru 
overflate, og 
det førte til 
merarbeid når 
vi skulle ren-
gjøre karene. 
Etter hvert så 

MARINE HARVEST:

De gamle, store betong-
karene på Marine Har-
vest i Glomfjord har be-
gynt å bli ru og slitte, og 
er derfor klare for restau-
rering. Til denne jobben 
brukes plast, og dét gir 
nabobedriften Polarplast 
nok å henge fingrene i. Dette er en oppgradering 

som gir bedre renhold og 
bedre dyrehelse.

SVANTE BRUN, DRIFTSLEDER

Driftstekniker Andreas Hagland forteller at restau-
reringen ikke har forstyrret den daglige produksjo-
nen ved Marine Harvest.

vi også at 
fisken kunne 
få småskader 
når vi tappet 
ned vannet, så 
en oppgrade-
ring som gir 
oss glatte over-
flater i karene 
gir både bedre 
renhold og dyrehelse, forteller Svante til 
Ny Næring. 

STORT OPPDRAG
Alt i alt skal Polarplast oppgradere 24 
kar på denne måten, og hele jobben vil 
ha en kostnad på rundt 5,3 millioner 
kroner.
- De første karene ble påbegynt på slut-
ten av 2016. Det er usikkert når jobben 
blir ferdigstilt, da vedlikeholdsmidlene 
hele tiden må prioriteres opp mot andre 
prosjekter. Til nå er åtte av karene 
restaurert, og fram til jul regner vi med 
å få ferdig fire til. Vi håper å kunne ta de 
siste 12 åttemeterskarene i løpet av neste 
år, sier Svante.

TILPASSES DRIFTEN
Restaureringen krever selvsagt at karene 
tømmes og må stå ubrukte i en periode. 
Likevel kommer ikke arbeidet i veien for 
den daglige driften, ifølge Svante.
- Polarplast har vært utrolig fleksible, og 
tilpasset arbeidet i forhold til driften hos 

oss. Arbeidet har vært utført når karene li-
kevel tappes ned i forbindelse med flytting 
og vaksinering, så vi har klart å opprett-
holde produksjonen mens de har holdt på 
her, sier han.

IKKE MERKET NOE SÆRLIG
Driftstekniker Andreas Hagland bekrefter 
inntrykket av Polarplast.
- Til å være en så stor jobb, har vi merket 
svært lite til de som har vært her, og vi 
som jobber med fisken har gjort jobben vår 
som vanlig under hele perioden. Selv når 
det har oppstått forandringer i planene, har 
Polarplast tilpasset arbeidet sitt til beste for 
oss, sier han.

Tekst og foto: Rune Meosli

LÆRTE BORT TIL LÆRLINGENE
Ferske lærlinger fikk 
råd fra to ferske Yara-
skiftledere da de var 
samlet til introduk-
sjonsdag.

Jon Raymond Pettersen
anleggsmaskinfører, Reipå 
Knuseri

Hermann Frøskeland
Kjemiprosessfaget, Yara

Vilde Torrissen Johnsen
Helsefagarbeider, Meløy 
kommune

Malin Jørgensen
Helsefagarbeider, Meløy kom-
mune

Maiken Marlene Sandvik
Barne- og ungd.arbeider, Meløy 
kommune

Jørgen Rafaelsen
industrimekaniker, Bilfinger

Karl-Henrik Karlsen
Tømrer, Leif Brun & Sønner

Julian André Karlsen, elektriker
Meløy Elektro

Torry Gjærde
institusjonskokk, Meløy 
kommune

Jennifer Johansen
institusjonskokk, Rødøy 
kommune

Edvard Pedersen
Logistikk, Yara

Lasse Våtvik Aga
Kjemiprosess, Yara 

Marius Gundersen
Kjemiprosess, Yara

Jannicke Søreng
Kjemiprosessfaget, Yara

Kristoffer Ertsås Olsen
Kjemiprosess, Yara

Marius Nilsen
IKT servicefag Meløy 
videregående skole

STOR PLAST-FORBEDRING

PSST!
Møt resten av årets ferske 
lærlinger i neste utgave av 
Ny Næring, som kommer 
onsdag 8. november!

Svante Brun

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Vær aktiv og engasjert, spør om 
ting å gjøre, og se etter ting du 
kan bidra med!
Jon Inge Drevland (38) og Jørgen 
Heen Andersen (31) er ikke 
gamle, men likevel godt eldre og 
mer erfarne enn dem de nå snak-
ker for. De har begge 12-13 års 
fartstid som industriarbeidere, og 
nå møter de årets nye og lovende 
arbeidstakere til Meløy-regionens 
solide bedrifter. Altså under 
introduksjonsdagen for årets nye 
lærlinger formidlet av Opplæ-
ringskontoret i Meløy Bedrifts-
Service.

BEGGE I NEMNDA
- Når du tar initiativ selv, så lærer 
du også mye, fortsetter Jon Inge.
Den nybakte skiftlederen hos Yara 
Glomfjord har en viktig rolle på 
denne introduksjonsdagen, som 
som vanlig gjennomføres i septem-
ber for ferske lærlinger. Jon Inge er 
nemlig ikke bare skiftleder, han er 
også leder i Nordland Fylkeskom-
munes prøvenemnd for kjemi-
prosessfaget. I denne nemnda har 
han blant andre med seg sin egen 
Yara-kollega Jørgen Heen Ander-
sen, som for tiden også er skiftleder 
i fullgjødselfabrikken i Glomfjord.
- Vi er ikke ute etter å avsløre det 
dere ikke kan, men at dere skal 
få vist det dere kan, forsikret Jon 
Inge, som sammen med Jørgen 
snakket om fagprøve-innhold og 
-opplegg, om gode lærling-hold-
ninger og om sin egen bedrift. 

LAAANGT JOBBINTERVJU
- Som lærling bør du se på læreti-
den som ett eneste, langt jobbin-
tervju. Når du skal søke jobb der 
senere, vet de hvem du er, og hva 
du er sterk på, supplerer Thomas 
Maruhn.
Han koordinerer introduksjonsda-
gen sammen med sin Opplærings-
kontoret-kollega Bente Christen-
sen, og presenterte et tett program 
for de omlag 25 som var tilstede 
akkurat denne dagen. Opplærings-
kontoret har sålangt i år formidlet 
40 nye lærlinger, og administrerer 
for tiden i overkant av 90 løpende 
lærekontrakter for sine 28 aktive 
medlemsbedrifter.
- Bedriften skal tilrettelegge 
slik at du kan lære, men husk at 
du selv må kunne dokumentere 
det du har lært, sa Thomas som 
et annet innspill til de unge og 
lovende.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Under høstens introduksjons-
dag for nye læringer tok de unge 
Yara-veteranene Jørgen Heen 
Andersen (f.v.) og Jon Inge Drev-
land oppdraget med å fortelle 
om læretiden i gjødselfabrikken.
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- De siste 10-15 årene er det faktisk inves-
tert 150-200 millioner kroner! summerer 
Leif Kristiansen.
Yaras avdelingsleder for industriparkdriften 
snakker vann, vannledninger, avløp, strøm 
og trafoer – altså slikt som er kritisk viktig 
infrastruktur for virksomhetene i parken.
- Det aller meste har Yara investert, men 
REC bidro også vesentlig – kanskje med 
30-40 millioner i årene med utbygginger 

MÅ OG VIL. MARKEDSFØRE BEDRE
Yara samarbeider med Mel-
øy Utvikling KF. Skal ‘selge’ 
industriparken i Glomfjord.

PSST!
Yara Glomfjord samarbeider 
med Meløy Utvikling KF og ikke 
minst rådgiver Finn Nordmo (tidl. 
direktør for gjødselfabrikken i 
Glomfjord, red. anm.) for å finne 
nye etablerere.
- Det jobbes hele tiden med ulike 
prosjekter og idéer. Bare nå på 
sensommeren fikk vi 3 konkrete 
henvendelser utenfra, men vi 
må jo også innse at vi vurderes 
opp mot andre etableringssteder, 
forteller Leif Kristiansen. 

Vi har en topp moderne infrastruktur med meget god kapa-
sitet, og med en lav inngangsbillett. Dette er kanskje ikke 
mange nok klar over.

LEIF KRISTIANSEN

Yara og REC har investert 150-200 millioner kroner i ny og forsterket infrastruktur i Glomfjord Industripark de siste 10-15 årene. Nå vil Yara og Meløy Utvikling KF markedsføre 
dette bedre – for å lokke nye virksomheter.

Leif Kristiansen

fram til 2009, understreker han.

HAR LEDIG, VIL FYLLE
Og har altså innledet samarbeid med Meløy 
Utvikling KF. Mål: lage en folder med 
komplett oversikt over lokaler, arealer og 
infrastruktur i næringsklyngen i Glomfjord.
- Vi trenger en slik samlet oversikt. For 
nå har vi en del tomme bygg og ledige 
tomter der det selvsagt er et mål å få inn 
nye virksomheter som vil etablere seg. Vi 
ønsker flere arbeidsplasser, et enda sterkere 
næringsmiljø og flere å dele felleskostna-
dene på.
- Ordfører Sigurd Stormo tilrettelegger nå 

næringsarealer i Meløy som skal kunne 
tas raskt i bruk – dette er et supplement 
til hans arbeid, forklarer Leif, som i høst 
også er konstituert fabrikksjef i Glomfjord 
mens Yara finner Arve Jordals permanente 
etterfølger.
Yara og Meløy Utvikling har engasjert 
INVIS-gründer Bjørn-Wiggo Eriksen til 
gjennomgang av alle lokaler og arealer, 
og investerer nå om lag 100.000 kroner i 
prosjektet.
- Så har vi lett tilgjengelig og samlet all in-
formasjonen vi trenger overfor den enkelte 
etablerer. Noe av dette er tilgjengelig i en 
informasjonsfolder vi også har laget for 
Glomfjord Industripark, opplyser daglig 
leder Stine Estensen i Meløy Utvikling KF.

IKKE FLINKE NOK
- Og et slikt prosjekt er viktig nå, fordi…?
- Fordi vi nok må innrømme at vi ikke har 
vært flinke nok til å selge dette ut av Glom-
fjord, vedgår Leif.
- For oss er det en selvfølge, men for at 
mulige etablerere fra andre deler av landet 
skal kunne vurdere en etablering her, må 
de få vite mer om hva det er vi faktisk kan 
tilby.
- For dét er ikke lite?
- Nei, vi har en topp moderne infrastruk-

tur med meget god kapasitet, og med en 
lav inngangsbillett. Dette er kanskje ikke 
mange nok klar over. Og etablerere er ulike 
– noen er i startfasen med en idé som må 
utvikles, mens andre er klar for å etablere 
pilotproduksjon. Uansett må de kunne finne 
all tenkelig informasjon, lett tilgjengelig.

- Vi var allerede i området, med mannskap 
og maskiner, i forbindelse med framføring 
av vannrør til Jelstad. Så ble vi spurt av 
Veidekke AS om å bistå til veiarbeidet, sier 
daglig leder Frank Robert Svendsgård.

RETTER UT VEIEN
Veikilometerne mellom Skaugvoll og 
Inndyr har i mange år vært til frustrasjon 
for de som ferdes der ofte. Og i mengden 
av svingete og dårlig veibane har nettopp 
Jelstad-svingene vært aller verst.  Oppdraget 
Reipå Knuseri fikk, var å utvide og rette ut 
veien, lage grøfter og stikkrenner og fjerne 
den gamle brua. 

EN HYGGELIG EKSTRAJOBB 
Strekninga fra Skaugvoll til 
Inndyr har vært både trang, 
svingete og uoversiktlig. I 
år er veien kraftig utbedret, 
og Reipå Knuseri skal ha sin 
del av æren for dét.

’Ekstrajobben’ som Reipå Knuseri fikk på Jelstad, ble faktisk like stor som den opprinnelige vann-jobben i området. Nå er veien 
forbi Jelstad kraftig forbedret. - Fint å jobbe for en annen kontraktør – da slipper vi både endel administrasjon og tidspress, smiler 
Frank Robert Svendsgård (innfelt).

- Det har vært mye boring og sprenging 
i skjæringa, og så har vi fylt opp ned dit 
elva nå er lagt i rør. Det er laget ny vei over 
elva, og den gamle smale betongbrua har vi 
fjernet. Det har blitt betydelig bedre vei nå, 
sier Frank Robert.

TILFELDIG
Det var egentlig ganske tilfeldig at meløy-

bedriften fikk dette oppdraget. Veidekke AS 
har altså totalentreprisen på veiprosjektet, 
og tok kontakt for å få hjelp til denne delen 
av strekningen. 
- Vi var i ferd med å avslutte oppdraget 
med framføring av kommunalt vann til 
Jelstad, da vi fikk oppdraget. Det er veldig 
fint med slike jobber, der vi jobber under 
en annen kontraktør, og vi slipper å bruke 

så mye tid på administrering og papirar-
beid. Vi kan fokusere på selve jobben, og 
unngår det store tidspresset, smiler Frank 
Robert. 

KLAR FOR NY JOBB
Jobben utgjør rundt 4-5 millioner kroner 
for Reipå Knuseri, og er dermed på samme 
nivå som vannprosjektet de nettopp avslut-

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Det blir nok en del støy etter 
hvert, men vi skal prøve å 
unngå at kantina må stenges, 
sier Kåre Eggesvik som er 
prosjektleder i Moldjord Bygg 
og Anlegg. 

NY VENTILASJON
Hele det gamle ventilasjons-
anlegget på loftet i bygningen 
skal rives ut, og erstattes med et 
nytt. Moldjord Bygg og Anlegg 
har fått entreprisen som har en 
totalverdi på omtrent 2,2 mil-
lioner. 
- Vi skal blant annet isolere, 
bygge vegger og lage gulv der 
oppe, slik at alt blir klart til 
Ørnes Blikk kommer og monte-
rer selve ventilasjonsanlegget. 
Etter hvert vil vi arbeide oss 
nedover i bygningen, sier Kåre.

STØY FRA MØRKELOFTET
Over taket på kantina i industriparken i 
Glomfjord, pågår det hektisk byggeaktivi-
tet for tiden.

Ivar Sætermo og Thor Hansen er i ferd med å lage vegger og gulv på mørkeloftet over kantina i 
industriparken.

HULL I VEGGEN
For å komme til med nødvendig 
utstyr og kanaler, er det blitt laget 
et midlertidig hull i ytterveggen rett 
over hovedinngangen.
- Det er en del store ting som skal 
inn, så dette var eneste mulighet. 
Når jobben er gjort blir åpningen 
tettet igjen. I tillegg må vi nok 
sage en del betong inne i bygget, 
men det meste av slikt arbeid 
gjøres på kveldstid for å unngå 
å plage brukerne av bygget for 
mye, forklarer Kåre.

MØRKT OG TRANGT
- Dette er ikke noe stort og van-
skelig prosjekt, men det er veldig 
fint å få oppdrag inne i industri-
parken. Den største utfordringen 
i denne jobben er at det er mørkt 
og trangt på arbeidsplassen, men 

tet i området.
- Ja dette oppdraget har vært bra for oss, 
og kom på et gunstig tidspunkt. Vi regner 
oss ferdig med hovedoppgaven der nå, og 
skal straks i gang med grunnarbeidene på 
tomta til Handelsbygg i Spildra ved Ørnes, 
avslutter Frank Robert.

Tekst: Rune Meosli. Foto: Edmund Ulsnæs

dét løser vi greit, sier Kåre.
Ivar Sætermo og Thor Hansen 
jobber oppe på loftet, og kan 

bekrefte det sjefen sier.
- Det er litt begrenset takhøyde 
her inne, men det bli snart 

bedre å bevege seg når vi får iso-
lert og kledd veggene, sier Thor.
Tekst og foto: Rune Meosli

Det er laget ny vei over
elva, og den gamle smale 
betongbrua har vi fjernet. 
Det har blitt betydelig bedre 
vei nå. 

FRANK ROBERT SVENDSGÅRD
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- Det har vært eventyrlige fem år, kan Ulla 
fortelle.
Med unntak av en liten periode, etter to år 
med store oppdrag i starten, har det bare 

 

FAKTA

EVENTYRLIGE FEM ÅR
Ulla Simonsson er et eneste 
stort smil når hun byr Stine 
Estensen på kake til kaffen. 
Det er gått fem år siden Si-
monsson & Widerberg Lean 
Consulting AS så dagens 
lys, og hva er vel mer natur-
lig enn å be firmaets «jord-
mor» på kake?

- Simonsson & Widerberg har bidratt til et godt arbeidsfellesskap her på Kompetansehuset, sier Stine Estensen. Ulla Simonsson byr på kake i anledning bedriftens femårsjubileum.

Alle som driver sin virksomhet i huset blir med på å ta 
ansvar. Man får et forhold til sin arbeidsplass, og hjelper 
hverandre framover.

ULLA SIMONSSON

gått oppover med firmaet, som tilbyr rådgi-
ving og kurs innen Lean forbedringsarbeid.
- Vi måtte korrigere oss litt etter det, og 
begynne å selge oss inn på nytt i området, 
sier hun.
- Det er rart å tenke på hvor raskt disse 
årene har gått, sier Stine Estensen i Meløy 
Utvikling. 
Hun husker godt oppstarten til Ulla og 
Ronny, og er svært fornøyd med hvordan 
det har gått siden, både firmaets utvikling, 
og hva de har gjort for Meløy Utvikling 
selv.

VILLE BLI
Ulla og ektemannen Ronny Widerberg 

måtte ta et vanskelig valg da REC innstilte 
virksomheten i Glomfjord i 2012. Med en 
gryende forelskelse til området, bestemte 
de seg for å bli, og satse alt på å selge sin 
kompetanse på bedriftsforbedringer til 
næringslivet, gjennom eget foretak.

HJELP AV MELØY UTVIKLING
- Stine var en av de første vi tok kontakt 
med da vi startet opp. Vi hadde en plan, 
men tok tidlig kontakt med Stine om 
hvordan vi skulle «komme oss ut» og få 
oppdrag, forteller Ulla. 
Stine satte dem i kontakt med Inkubator 
Salten i Bodø og hjalp dem med markeds-
undersøkelse. På bakgrunn av dette fikk 
de kontakt med Rapp Marine-konsernet 

Siden den gang har Sindre bosatt seg på 
Inndyr og stiftet familie, og nå forlater han 
Bilfinger for å få kortere reisetid til jobben. 

STARTER SOM LÆRLING IGJEN
- Jeg har trivdes godt her i Bilfinger, men 
det er langt å pendle hit fra Inndyr hvor jeg 
bor, sier Sindre. 
Han skal nå begynne hos Frost Kraften-
treprenør som har avdeling på Inndyr. Her 
begynner han som lærling i elektromon-
tørfaget, og går med dette for sitt tredje 
fagbrev.

MER TID TIL FAMILIEN
Etter at Sindre flyttet til Inndyr, har han 
merket at pendlertilværelsen går ut over 
livet som småbarnspappa. 
- Jeg har lenge hatt dårlig samvittighet for 
at jeg ikke får til å bidra til familiedriften på 
morgen og ettermiddag. Nå kan jeg faktisk 
gå til jobben, og jeg får mye mer tid til 
familien, forteller han. 
Sammen med samboer Isabell Bergseter 
Hansen har han sønnen Vetle på fire år.

BYTTER JOBB
Det er nå hele åtte år siden 
Sindre Kibsgaard (31) pry-
det forsiden av Industrifolk. 
Da som én av tre blad Kibs-
gaard, som alle var elektri-
kere og jobbet sammen i 
Bilfinger. 

Sindre Kibsgaard takker for seg etter snart 10 år hos Bilfinger. Nå får han gang-
avstand til ny jobb hjemme på Inndyr.

- Jeg har lenge sagt til dem at jeg skal 
prøve å få mer tid hjemme, og nå er det på 
tide å innfri, smiler han. 

OM Å SLUTTE
- Jeg har vært lenge her i Bilfinger, og det 
har vært en god arbeidsplass. Det blir der-
for litt rart å slutte, men jeg gleder meg til å 
jobbe mer ute i felten. Selv om jeg sikkert 
blir å angre litt når de kaldeste vinterda-
gene slår til, avslutter Sindre.
Ny Næring ønsker Sindre lykke til i ny 
jobb.

Tekst og 
foto: Rune 
Meosli

- Vi har kommet godt i gang, men det 
er fortsatt mye arbeid som gjenstår, sier 
gravemaskinfører Roy Arne Sandberg 
hos Terje Halsan AS.
Alle grunnmassene byttes ut med nye, 
for å lage et solid fundament for byg-
gingen. I tillegg legger de ny drenering 
i hele området for å senke grunnvanns-
nivået. Og naboene vil få det roligere.
- Ja, vi er ferdige med all planlagt 
sprenging nå, men vi kan ikke utelukke 
at vi kanskje må fjerne litt mer berg, 
når vi skal grave ut til sør-fløya, sier 
Roy Arne.
Etter hvert skal det monteres en stor an-
leggskran inne på byggeområdet. I den 
forbindelse har Terje Halsan AS fått 
oppdraget med å lage en ny anleggsvei 
til tomten, for å få bedre plass til de 
pågående arbeidene. 

Tekst og foto: Rune Meosli
 

I RUTE PÅ 
SPILDRA
Ved nye Spildra skole 
støypes det nå bankett 
for den øverste fløyen. 
Samtidig forbereder 
Terje Halsan AS tomta 
der sør-fløyen skal byg-
ges.

Jøran Sandvei og Roy Arne Sandberg er to av karene fra Terje Halsan AS som er i full sving med grunnarbeidet til nye Spildra 
skole.

i Bodø, som ønsket å ta i bruk Lean i sin 
bedrift.
- Dette var blant de første oppdragene, og 
det hjalp oss godt i gang, slik at vi fikk 
mulighet til å tenke mer langsiktig, forteller 
Ulla

EGET HUS SOM KUNDE
Simonsson & Widerberg er etablert med 
hovedkontor hjemme i Storvika, men hol-
der til i Kompetansehuset i Industriparken 
én til to dager i uka. Der har de fellesloka-
ler med blant andre Meløy BedriftsService 
og Meløy Utvikling, som selvfølgelig også 
er blant deres kunder. 
- Innføringen av Lean her på huset har 

gjort noe veldig bra for arbeidsmiljøet. 
Hele huset blir enige om hvordan ting skal 
være, alt fra lyssetting, møblering til hvor 
t-skjeene skal være. Lean har lokket fram 
det beste i oss, gjennom å gi oss de rette 
verktøyene for å snakke om ting, identifi-
sere problemer og finne løsninger, sier hun 
før Ulla følger opp:
- Alle som driver sin virksomhet i huset blir 
med på å ta ansvar for hvordan ting er. Man 
får et forhold til sin arbeidsplass, og hjelper 
hverandre framover.

GLEDER SEG TIL FORTSETTELSEN
Med både store internasjonale bedrifter 
og små lokale foretak i sin kundekrets, ser 
Ulla lyst på fremtiden.
- Vi har 25 års erfaring med industri, og er 
i ferd med å opparbeide oss erfaring med 
andre sektorer også. Lean kan tilpasses alle 
slags virksomheter, så det er bare å glede 
seg til fortsettelsen, avslutter Ulla.

Tekst og foto: Rune Meosli

Simonsson & Widerberg Lean Consulting AS
Etablert i juli 2012, eies av Ulla Simonsson og Ronny Widerberg og har hovedkon-
tor i Storvik, Gildeskål. Tilbyr veiledning til bedrifter som ønsker å ta i bruk Lean-
prinsippene i forbedringsarbeid og omstilling. Lean-prinsippene ble utviklet av 
Toyota-konsernet, men kan tilpasses alle typer virksomheter for å redusere sløsing 
med tid og råvarer og forbedre produksjonsflyten. Simonsson & Widerberg Lean 
Consulting AS har oppdrag hos alt fra store internasjonale konserner til små lokale 
foretak. Vil også tilby tjenester til offentlige virksomheter. 
Tekst: Rune Meosli. Foto: Edmund Ulsnæs

Ulla Simonsson                Ronny Widerberg
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Det er viktig å vite at lang tid uten skade ikke gir noen 
som helst garanti for at dagen i dag skal forløpe godt. Vi 
må hele tiden minne hverandre på at en skade kan skje 
når du minst venter det. 

NATALIA VATSVÅG

Godt og vel 40 voksne og 30 barn hadde møtt opp da Marine Harvest i Glomfjord in-
viterte ansatte til å ta med seg familien til åpen dag på anlegget i Glomfjord. Her ble 
det både grilling av laks og hamburgere sammen med barn og barnebarn og annen 
familie. I tillegg ble det arrangert leker og skattejakt for barna. Og alle som ønsket 
det fikk omvisning rundt på arbeidsplassen til mamma, pappa eller en besteforelder. 
Her har noen av barna samlet seg under bedriftens slagord, som kanskje passet ekstra 
godt ved en slik anledning. 

Tekst og foto: Rune Meosli.

UNGAN PÅ MARINE HARVEST

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Hver eneste dag uten skade er en seier i 
seg selv. Så får de store tallene komme som 
en konsekvens av det, sier Natalia Vatsvåg, 
som er HMS-leder i bedriften. 

SIKKERHETSFOKUS
Natalia Vatsvåg leder arbeidet med helse, 
miljø og sikkerhet, og hver dag går hun 
faste runder i produksjonen for å registrere 
avvik. Da går det både på arbeidsrutiner og 
teknisk og maskinelt vedlikehold.
- Det er særlig på vedlikehold vi registrere 
en del avvik, og da er det min oppgave å 
prioritere hva som må utbedres raskt og 
hva som kan vente, med tanke på å unngå 
skader, sier Natalia.

Nå er det godt over 800 da-
ger siden siste skade som 
medførte fravær hos EWOS 
Cargill på Halsa. Det gjør 
dem til konsernets beste i 
Norge, og nå satser de på å 
nå tusentallet.

Fabrikken til EWOS Cargill på Halsa har 
passert 800 dager uten alvorlige skader, 
noe HMS-leder Natalia Vatsvåg er svært 
fornøyd med.

Hver arbeidsdag starter med et morgenmøte 
hvor ledere og ansatte i produksjonen får 
presentert hva som skal ha ekstra oppmerk-
somhet denne dagen. 
- Jeg går gjennom registrerte HMS-avvik 
og tar opp spesielle ting vi bør ha fokus 
på denne dagen. Dette er med på å holde 
sikkerhetsfokuset oppe hos de som jobber i 
produksjonen, sier Natalia.

HVER DAG TELLER
Natalia er svært fornøyd med at bedriften nå 
nærmer seg 1.000 dager uten store skader, 
men er ikke så opptatt av tallet i seg selv. 

- Det er viktig å vite at lang tid uten skade 
ikke gir noen som helst garanti for at dagen 
i dag skal forløpe godt. Vi må hele tiden 
minne hverandre på at en skade kan skje 
når du minst venter det, og at man derfor 
aldri må ta for gitt at det går bra, sier hun. 

EGEN HMS-LEDER
-Det er nesten litt sånn at vi ikke tør å 
snakke høyt om det, sier fabrikksjef Herulf 
Olsen.
Siden Cargill kjøpte fabrikken i 2016, har 
det vært økt fokus på HMS i bedriften. 
Bedriften på Halsa har hatt gode tall tidli-
gere også, men etter at amerikanske Cargill 
kjøpte EWOS, ble arbeidet med sikkerhet 
mer systematisert og omfattende. De valgte 
da å skille kvalitet og sikkerhet, for å få en 
stilling med fullt fokus på helse, miljø og 
sikkerhet (HMS). 
- Erik Knutssøn kom fra jobben som HMS-
leder i Yara, og startet en god prosess med 
systematisering av HMS-arbeidet. Da han 
sluttet i januar 2017, overtok Natalia denne 
jobben, og hun har sørget for å få sikker-
hetsfokus inn som en viktig del av kulturen 

hos de ansatte, sier Herulf.

HÅPER PÅ KAKE
Målsettingen for Cargill Aqua Nutrition, 
som halsafabrikken er en del av, er å ikke 
ha mer enn én skade per fabrikk per år. 
Dette er et høyt, men realistisk mål, som 
EWOS Cargill på Halsa altså ligger godt 
innenfor.
- Og klarer vi 1000 dager, må vi selvføl-
gelig spandere på oss en kake, avslutter 
fabrikksjef Herulf.

Tekst: Rune Meosli. Foto: Edmund Ulsnæs

SIKTER MOT 1000 DAGER
Engavågen - utleie - bolig
Sentralt - totalrenovert - nært turområder.

Halsa - utleie - bolig
Sentralt - livsløpsstandard - garasje.

Halsa - utleie - næringslokaler

Halsa Bygg � Dalheimveien 2 � 8178 Halsa � Telefon: 75 72 02 50 � E-post: post@halsabygg.no

Sentralt - delvis møblert - ingen gjenboere.

HALSA BYGG AS
E I E N D O M  ∙  N Æ R I N G S B Y G G  ∙  U T L E I E

Enhetene er fordelt over tre plan, hvor kjeller inneholder eget 
vaskerom og lagringsareal. Betydelig påkostet i 2016, total-
renovert innvendig og utvendig. 
Sentral beliggenhet på Engavågen med nærhet til butikk og 
skole. Eiendommen har gode sol- og lysforhold. Flotte tur- og 
friluftsområder i umiddelbar nærhet.

Leiligheten ble oppført i 2011 og har moderne standard med 
alt på ett plan, balansert ventilasjon, vannbåren varme, egen 
parkeringsplass, og stor garasje.  
Ta gjerne kontakt for visning, eller om du måtte ha noen 
spørsmål relatert til leiligheten.

*Kostnad til strøm og internett er ikke inkludert i leiesummene.

Halvdel av vertikaldelt bolig. Tre soverom. Vaktmestertjeneste.

Halvdel av vertikaldelt bolig. Tre soverom. Vaktmestertjeneste.

Lokale til leie som butikk- eller kontorlokale. 
Samlokalisert i næringsbygg med en rekke andre bedrifter, 
sentralt på Halsa ved båthavna. Kort vei til butikk og offentlig 
transport. Lokalene inneholder tekjøkken, toalett og utvidet 
garderobe med dusj.
Ta kontakt for visning, eller om du har spørsmål relatert.

Utleiepris: 7500,-
P-rom: 100 m2
Adresse: MYRULLVEIEN 6, 8170 Engavågen

Utleiepris: 9100,-
P-rom: 130 m2
Adresse: NERGÅRDSVEIEN 17, 8178 Halsa

Utleiepris: 4100,-
P-rom: 47 m2
Adresse: HAMNBOGVEIEN 2, 8178 Halsa

Henvendelse:
Bjørn Kristian Kildal
90 07 92 76 
bjorn@halsabygg.no

Henvendelse:
Bjørn Kristian Kildal
90 07 92 76 
bjorn@halsabygg.no

Henvendelse:
Bjørn Kristian Kildal
90 07 92 76 
bjorn@halsabygg.no
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Ja, for hvorfor gjør dette komplisert, når 
det er såpass enkelt:
- De som har jobbet med Arnøy Brygge 
har gjort en kjempeinnsats, jeg er utrolig 
fornøyd med denne sommeren. Dette gir 
grunnlaget for at vi nå tenker utvidelser!

ALLEREDE FORBI
«Startskudd for større satsing» skrev Ny 
Næring i juni. Og det var nettopp dét 

SOMMER SOM GIR SATSING
Dette kan bare sies på én 
måte, og John Kristian 
Karlsen sier det selv: - Helt 
fantastisk!

Denne sesongen gir allerede grunnlag for at vi tenker mer utvidelse. Får vi 
banken og Innovasjon Norge med oss, kommer vi til å investere et betyde-
lig millionbeløp.

JOHN KRISTIAN KARLSEN

I juni skrev Ny Næring om John Kristian Karlsens vekst-ambisjoner for Arnøy Brygge. 
Etter en fantastisk sommersesong har han sine ord i behold, og nå planlegges store ny-
investeringer. Foto John Kristian: Synnøve S. Fallmyr

2017-sesongen ble, ved fisketurisme-anleg-
get på Nordarnøy. 
- Full fart i anlegget hele sommeren, og 
allerede etter august hadde vi passert om-
setningen for hele fjoråret. Driftsresultatet 
ligger også an til å bli bedre enn i fjor, selv 
om vi har økt bemanningen, storsmiler dag-
lig leder John Kristian Karlsen.
Og gir stor-ros til Ruta Juskeniene og 
Rimas Juskenas, ekteparet som vi før 
sommeren presenterte som ny-ansvarlige 
for driften. Andreas Olsson og hans 
fiskeguider har også bidratt serkt. Mens 
brygge-virksomheten i fjor gav inntekter 
på 4,2 millioner, har dette i år passert 5,2 
millioner, allerede nå i oktober. Hovedeier 
John Kristian, som har Sjøfossen Nærings-

utvikling og egen familie med på laget, kan 
dermed få ha sine ord i behold så langt – i 
vår sa han: 
- Vi skal doble omsetningen i løpet av de 
neste fem årene!

STOR-INVESTERER
- Så hva nå?
- Denne sesongen gir allerede grunnlag for 
at vi tenker mer utvidelse. Får vi banken og 
Innovasjon Norge med oss, kommer vi til å 
investere et betydelig millionbeløp neste år, 
røper han.
-Mange nye sengeplasser, oppgradering 
av restauranten og kjøkkenet, gjestekai og 
bedre fasiliteter for båtene.
Arnøy Brygge ble etablert av familien 

Karlsen i 2007, og John Kristian mener det 
er et skarpere fokus på strømlinjeformet 
drift som er hovedforklaringen når omset-
ningen nå øker.
- Så været, og økt turismestrøm langs vei-
ene – dette er ikke forklaringen?
- Nesten overhodet ikke. Våre gjester har i 
all hovedsak bestilt fra én måned til et helt 
år i forveien. Men, med de investeringene 
vi nå skal gjøre, vil den lokale båttrafikken 
få mye større betydning, og vi gleder oss til 
framtiden, fastslår han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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