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FRA BANKEN: 
Sissel Myrvang 
(50) fra Halsa 
slutter i Nordlands-
banken for å bli 
administrasjonsse-
kretær i Si Pro.

             SIde 3

BLIR PENSJONIST: 
14 ansatte ved PQ 
Norge Silicates har 
tatt farvel og går hver 
sine veier. Tom eikild 
blir pensjonist.
              

              SIde 15

SKAL SAMARBeIde: 
- Skal ReC Wafer over-
leve på sikt i Glomfjord, 
må Multi og Mono få 
til et tettere samarbeid 
enn i dag, sier Tore 
Matre.

              SIde 22-23

TROFAST: Bjørn 
Pedersen har 
fått medalje for 
trofasthet mot 
Yara.
SIDE 9

INNFLYTTING:
På omvisning 
i den nye 
Mono-
fabrikken.
SIDE 10-11

VELKOMMEN:
Knut Erik Åstrøm 
og Miras er 
nyetablert i 
industriparken.
SIDE 4-5
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- Uten Rudi på 
jobb stopper 
alt opp, da blir 
det krise! sier 
innkjøperne på 
Yara-lageret. 
MBS-sjåfør Rudi 
Eliassen er høyt 
og lavt både på 
Øvre og Nedre 
og ganske 
sikkert blant 
industriparkens 
travleste. 
Industrifolk har 
fulgt ham på 
runden med post 
og pakker. 
            SIDE 6-8

viktig sjåfør
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industrifolk    

vi gratulerer....

Lene Jenssen Walsø-Kanstad er fersk i 
Glomfjord, det er bare en måned siden 
hun mønstret på jobb for første gang.
- Men jeg trives veldig bra! Og så er det 
flott at jeg kan jobbe både på kantina på 
Meløy videregående og på hotellet ute 
på Ørnes, mener hun.
For nå har Lene fylt den læreplassen 
som skole og hotell også tidligere har 
samarbeidet om, og som er nyttig for de 
to partene i tillegg til Lene.

MAMMAS KjØKKENSjEF
Og allsidig erfaring og kompetanse, det 
kan den unge finnmarkingen trenge. For 
der i gården er planene lagt:
- Det har seg slik at mamma og pappa 
planlegger å bygge en restaurant i 
Gjesvær, hjemstedet vår. Det skal være 
en litt eksklusiv restaurant, blant annet 
med fiskeretter. Og mamma har gitt klar 
beskjed om at der ønsker hun at jeg skal 
være kjøkkensjef!
- Og dét har jeg lyst til, det blir gøy å 

skal bygge familiebedriften
Når Lene fra Finnmark nå har 
flyttet til Glomfjord og læretid 
som kokk, er framtidsplanene 
klare…

- Det er hardt arbeid, men såpass spennende at dét glemmer jeg! forteller 
Lene om arbeidet som kokk.

bygge opp noe slikt sammen med familien. 
Før dét skjer har jeg lyst til å prøve ut litt 
forskjellig, kanskje også offshorearbeid, 
forteller hun.
Hjemstedet Gjesvær har under 200 
innbyggere, men har betydelig 
reiselivsaktivitet, blant annet til de kjente 
Gjesværstappan, der attraksjonen er 
millioner av sjøfugl som kommer for å 
hekke i sommermånedene.

LANGT hjEMMEFRA
Lene tok sine to år med restaurant- og 
matfag, deretter kokk og servitør, ved 
Honningsvåg videregående skole. Av 
familiære årsaker flyttet hun hjem igjen 
til Gjesvær i sommer, og til jobb ved 
dagligvarebutikken. Men, siden hun 
etter hvert ga beskjed om at hun ønsket 
læreplass, tok det ikke lang tid før hun 
ble oppsporet av Finn-Åge Pettersen ved 
Opplæringskontoret MBS.
- Da jeg var her nede for å se på 
forholdene, takket jeg ja med én gang, og 
to uker senere hadde jeg flyttet til Meløy, 
smiler Lene.
- Jeg visste absolutt ingenting om 
Glomfjord fra før, hadde ikke hørt om 
stedet, engang! Jeg er ganske heimekjær, 
så jeg var litt skeptisk til at det var så langt 

unna. Men det er akkurat passe stort her, 
for meg som er ei bygdejente.
- Og én gang måtte jeg jo flytte hjemmefra, 
ikke sant?

hARDT MEN SPENNENDE
- Hvordan trives du med dette yrket, da?
- Det er ganske hardt arbeid, da, jeg er 
ganske sliten når jeg kommer hjem om 
dagene! Men det er såpass spennende at 

jeg glemmer slitet. Og jeg er veldig glad i å 
jobbe med mat, og det kommer jeg nok til å 
fortsette å like i mange år.
- Drift av familierestaurant, det krever 
kanskje en del ekstra kompetanse?
- Ja, og jeg har tenkt å forberede meg litt på 
dét. Derfor skal jeg ta en del allmenne fag 
etter hvert, kanskje litt regnskap. Men det 
blir senere, nå får jeg ta én ting av gangen, 
mener Lene.

 

I forrige utgave gjorde 
Industrifolk et relativt stort poeng 
ut av at Mads Heimdal hadde fått 
fast jobb i Yaras Syrefabrikken. 
Og dét var jo hyggelig, det var 

bare én hake: feil Mads! Den 
riktige Mads heter Mads Olsen, 
og ble ansatt 1. september hos 
gjødselprodusenten. Vi beklager 
raptusen.

25 år: Fredrik hansen

65 år
Almar Vågan, Yara Glomfjord, 31. januar

60 år
Gunnar Nilsen, Yara Glomfjord, 18. januar

55 år
Erling K Wollbakk, Yara Glomfjord, 8. januar
Paul Egil Kvarsnes, Yara Glomfjord, 25. 
desember

50 år
Werner Krokstrand, REC Wafer Multi, 9. januar
Aloysius Soete, REC Wafer Mono, 21. desember

45 år
Frank Isaksen, Yara Glomfjord, 21. januar

40 år
Raymond Jensen, REC Wafer Multi, 20. januar
Rune Norum, REC Wafer Mono, 26. januar
Venche Skoglund, REC Wafer Mono, 13. januar

35 år
Thomas Wassvik, Si Pro, 16. januar
Kenneth Solbakken, REC Wafer Mono, 28. 
januar

25 år
Vidar Wallmann, REC Wafer Multi, 3. januar
Eirik Svenning, REC Wafer Mono, 11. januar
Fredrik Hansen, Yara Glomfjord, 20. januar

Vi gratulerer med runddag i 
desember og januar...

55 år: Erling K Wollbakk

45 år: Frank Isaksen

40 år: Rune Norum

40 år: Venche Skoglund

35 år: Thomas Wassvik35 år: Kenneth Solbakken

- Mamma og pappa har sagt at de vil ha meg som kjøkkensjef i restauranten 
som de skal bygge heime i Gjesvær, og det blir gøy! forteller Lene jenssen 
Walsø-Kanstad, som nylig flyttet til Glomfjord for læretid
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- Vi investerer om lag 1 million kroner 
for å sette disse lokalene i stand. På sikt 
må vi nok ha bedre plass, men dette er en 
bra start, sier maskiningeniør Knut Erik 
Åstrøm, som leder etableringen av Miras 
Vedlikehold og Modifikasjon i Glomfjord 
Industripark.
- Nå skal vi også få på plass utstyr for om 
lag 1 million i verkstedet vi har satt i stand 
i bygget, opplyser han.

YARA-INNPASS
For siden i sommer er Miras sin 
vedlikeholds- og modifikasjonsdivisjon 
oppe og går med avdeling i Glomfjord. 
To mekanikere, en sveiser, en 
industrimekanikerlærling pluss Knut. Fem 
mann nå, kanskje nærmere 10 på denne 
tiden neste år.
- Det er Yara som har invitert oss, kan 
du si. For vi har samarbeidet en god del 
med Yara, ikke minst i forbindelse med 
ombyggingen i Fullgjødselfabrikken i 
sommer. Og Miras Multimaskin, en annen 
divisjon i konsernet, har på det meste hatt 
70 mann i rørarbeid på REC Wafer Mono-
utbyggingen.
- Konkurranse er sunt, også her i parken, 
og siden Yaras vedlikeholdsavtale med BIS 
Production Partner løper ut ved årsskiftet, 
håper vi det skal bidra til at vi blir en 

gammel-lab ble miras-base
Når Gammellaboratoriet nå 
kommer til heder og verdighet 
igjen, er det takket være 
vedlikeholdsleverandøren Miras 
Vedlikehold og Modifikasjon. 
I dette bygget har nemlig 
Mo-selskapet etablert sin 
Glomfjordavdeling. 

Gammellaboratoriet er kommet til heder og verdighet igjen. Bygget settes nemlig i stand som 
hovedbase for Miras.

betydelig vedlikeholdsaktør her i løpet av 
neste år. Og vi håper selvsagt å komme i 
dialog med REC, også, forteller Knut.

VIL VæRE LØSNINGSORIENTERT
Vedlikehold og Modifikasjon teller over 
140 ansatte, og i etableringsåret 2008 
oppnådde aksjeselskapet en omsetning 
på 150 millioner kroner. Målet? Å bli 
foretrukket og ledende leverandør i Nord-
Norge av komplette vedlikeholdstjenester.
- Vi regner Miras-konsernet som 
landsdelens største på vedlikehold, og 
dermed er vår største  styrke den store 
faglige bredden. I Glomfjord vil jeg at vi 
skal bli kjent for kort responstid og at vi 
er løsningsorientert på forebyggende og 
korrigerende vedlikehold.
Mo-baserte Miras har i alt 330 ansatte, 
fordelt på divisjonene Miras Multimaskin 
(som opprinnelig var sentralverkstedet for 
tidligere Norsk Jernverk), Miras Grotnes 
(skjæring i stålprodukter), Miras Techteam 
(engineering) og altså Miras Vedlikehold 
og Modifikasjon. 

SKAL VOKSE
- I Glomfjord har vi vært med i fosfat flex-
prosjektet siden starten, og nå er vi med i 

etterarbeidet, med en del forsterkning og 
montering av plattformer. Men ikke bare 
Yara….., forteller Knut.
For riktignok har samarbeidet med Yara 
vært inngangsbilletten til fast etablering i 
Glomfjord Industripark, men
- Vi har også vært inne på småprosjekter 
hos Si Pro, Scan Crucible og ikke minst 
EWOS på Halsa.
- Dere er 5, men skal bli flere?
- Det skal vi, vi leter etter folk, og hadde 
det kommet en elektriker eller automatiker, 
ville han blitt ansatt på dagen! Ja, vi skal 
øke, men først gjelder det å få lokalene helt 
ferdig her i Gammellaboratoriet.

VILLE TIL hALSA
Så er det ikke tilfeldig at Knut Erik Åstrøm 
ble håndplukket til å lede Glomfjord-
etableringen. Ikke nok med at han har to 
barn bosatt på Halsa, og selv nå har flyttet 
til Meløy og leiet seg hus samme sted.
- Joda, jeg var maskinarbeiderlærling hos 
Hydro fra 1993 til -96!
- En forutsetning for selskapet var at jeg 
ville bosette meg her, og det så jeg ikke 
mørkt på i det hele tatt, for nå bor jeg 10 
minutter unna ungene mine på Halsa!

Disse karene (t.v.)  jobber for Miras, som nå er 
fast etablert i Glomfjord Industripark: Roy-Anders 
Kristensen (bak f.v.), Tom Pedersen, Tomita 
Iordache, Knut Erik Åstrøm (foran f.v.), Bjørn G. 
johansen og Roger Nysether.

Tidligere undervisningsrom i Gammellaboratoriet, nå kantine for Miras. - Vi etablerer et verksted på 120 kvadratmeter. I alt setter vi i stand bygget for 
om lag 1 million kroner, forteller Miras-leder i Glomfjord, Knut Erik Åstrøm.
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Rudi Eliassen heter mannen som høster 
lovord hos Yara-innkjøper Inger Nystadnes. 
MBS-sjåfør Rudi er fjeset som ”alle” 
kjenner i Glomfjord Industripark, og 
en svært viktig brikke i parkens egen 
infrastruktur.

rudi tar transporten
- Hvis sjefene våre ikke er på jobb 
en dag, merker vi ikke så mye. 
Men hvis Rudi er borte blir det 
nesten krise – da stopper alt opp!

- Det er en travel jobb der ingen dager 
er like, og det kreves at jeg er ganske 
systematisk oppe i hodet, forteller 
29-åringen, som har kjørt passasjerer, post 
og stykkgods i 2 ½ år. Fast jobb i MBS har 
han siden mai i år.

KRISE UTEN RUDI
Vår rundtur med den travle sjåføren 
begynner hos Inger og de andre på 
innkjøpsavdelingen, der Rudi er en skattet 
samarbeidspartner.

- Det går nok ut 5-6 paller med varer hver 
dag her – det er utrolig mye når fabrikken 
går for fullt! Rudi er innom her cirka 10 
ganger om dagen, og han er både blid, 
flink, arbeidsvillig og lett på foten.
- Hos oss merker vi det mye bedre når 
Rudi er borte enn hvis sjefene våre er det 
– i det daglige er han mye viktigere for 
å få systemet vårt til å gli, fastslår Inger 
Nystadnes, som er ansvarlig for varer og 
gods inn og ut av materiallageret.

DYR VENTETID
Meløy BedriftsService betjener 
produksjonsbedriftene i parken med ulike 
tjenester, og ikke minst viktig er den 
interne transporten som Rudi Eliassen 
står for. Persontransport mellom Øvre og 
Nedre, intern post og post som skal hentes 
ved, og bringes til, Joker Glomfjord. For 
ikke å glemme transport av utstyr:
- Når Fullgjødselfabrikken trenger en 
pumpe, en motor eller en annen viktig 
del, gjelder det å få det ned fort – stans i 

fabrikken koster dyrt. Da pakker jeg det 
slik at Rudi kan kjøre ned. Eller han frakter 
opp deler som skal til reparasjon, forklarer 
Inger.
- Det er en fleksibel jobb, der jeg også må 
være fleksibel. Og så er det viktig at jeg er 
litt i forkant, ikke venter til siste sekund 
med ting, forklarer Rudi selv.

FISKER OG SKIFTARBEIDER
Rudi Eliassen gikk opprinnelig fiskerveien. 
Etter videregående skoleår på fiskerifag og 

fiske og fangst på Inndyr, gikk han i lære 
for brødrene Bakken på ”Støttværing”.
- Etter det jobbet jeg på en del småbåter, 
men fant ut at yrket ikke var noe for meg, 
forteller Rudi.
Etter en periode som arbeidsledig, fikk han 
napp hos Yara og jobbet etter hvert om 
lag tre år i PKL, der han blant annet tok 
fagbrev i materialadministrasjonsfaget.
- Men så ble jeg alenepappa, og det 

- Rudi er positiv og liker å ta i et tak, og han gjør en viktig jobb, forteller Inger Nystadnes 
på Yara Innkjøp. her klargjør hun nye pakker som sjåføren skal frakte ut.

- Man må ha et ryddig hode og tenke systematisk i en slik jobb, forteller Rudi, som er en viktig brikke i 
industriparkens infrastruktur.

Fortsetter s. 8

- Vær så god, her er dagens post! sier Rudi til Finn Nystadnes på post og arkiv hos Yara.
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kunne ikke kombineres med skiftarbeid. 
Derfor ble det en ny periode som 
arbeidsledig, før jeg kom innenfor hos 
Meløy BedriftsService. Først på kantina 
i oppvasken, men så passet det etter 
hvert sånn at jeg fikk tilbud om å kjøre 
transportbilen. Det er snart 3 år siden, og 
jeg trives veldig godt, sier han.
For å kunne skjøtte jobben har han 
tatt både traverskrankurs, truckkurs og 
stortilhengersertifikat.
- Ingen dager er like, og det er bra. Og det 
er jo ikke rikelig med slike dagtidjobber i 
industriparken.

RYDDIG hODE
Og sjåføren på 6-setersbilen har utvilsomt 
en veldig viktig jobb.
- Det krever et ryddig hode, og han må 
kjenne fabrikkene godt, for vi har mange 
stoppesteder, forteller Inger.
Og nettopp transport av ødelagte eller 
reparerte trakter, granuleringsvinger, 
transportskruer, pumper, motorer og 
spesialdeler til gjødselfabrikken, det er en 
viktig del av Rudis hverdag. Han har også 
ansvaret for det daglige vedlikeholdet av 
bilen.
- Jo, det er mange bedrifter jeg skal innom 
med post, pakker eller folk. Det er viktig 
å ha et system på hvordan jeg pakker det 
på lasteplanet, og så må jeg være i forkant, 
gjøre ting klart i god tid.

Fast stoppested er joker. Dit har Rudi med seg utgående post, samt at han tømmer parkbedriftenes 
postbokser og tar innholdet med tilbake til industriparken.

- Ingen dager på jobben er like, og det er bra, mener Rudi. her får han nytte av trucksertifikatet for å 
hente en Yara-motor som skal til reparasjon hos BIS.

 

Fortsetter:

- Jeg har kontrakt dette skoleåret, bekrefter 
Trond.
Nå fyller han altså dagene med 
undervisning i kjemi- og prosessfag. I 
praksis tok fabrikksjefoppgavene ved 
råglassfabrikken slutt før sommeren, og 
han var fristilt i oppsigelsesperioden, men 
formelt var han altså PQ-ansatt ut august.
Trond Fagerli (51) tilbragte 13 år ved PQ 

…og nå har de fått sin medalje, dette 
årets særdeles trofaste kvinner og menn. 
Nemlig medaljen fra Det Kgl. Selskap 
for Norges Vel, for lang og tro tjeneste. 
Det Kongelige Selskap for Norges Vel 
fylte 200 år i 2009, og medaljen er en 
heder til arbeidstakere med minst 30 
år hos samme arbeidsgiver. Den er en 
unik og tradisjonsrik påskjønnelse alle 
arbeidsgivere kan bruke for å vise at 
man verdsetter god innsats gjennom 
mange år. Og våre venner ansatt fra 
1978 er, foran fra venstre: Erling K. 
Wollbakk(PKL), Åse Flaat (Tegnearkiv, 
Skrivestue, Postekspedisjon, 
Bokholderiet, Økonomiavdeling, 
Analyseservice, IT), Nina S. Hansen 
(PKL, Logistikk) og Bjørn Pedersen 
(Ammoniakkfabrikken, Mekanisk 

yaras trofaste folk
Se godt på dette bildet. Slik ser 
trofaste Yarafjes ut.

avdeling, Materiallager, PKL). Bak fra 
venstre Inge Hansen (PKL) og Roger 
Midthun (PKL, fagforeningsleder). 

Ikke tilstede: Verner Watne (PKL), 
Wiggo Risvik (PKL) og Kjell Antonsen 
(Ferdigvareområdet).

fabrikksjefen ble lærer
Tidligere fabrikksjef Trond 
Fagerli fikk Meløy videregående 
skole som arbeidsgiver etter 
nedleggelsen av PQ.

Trond Fagerli

Norge Silicates i Glomfjord – først som 
produksjonssjef og deretter fabrikksjef 
etter at Svein Brattøy gikk av med pensjon. 
Lenge før PQ-tiden var Trond innom 
Fullgjødselfabrikken til daværende Hydro, 
før fagskole og ingeniørhøgskole. Etter 
seks år på Ekofisk for Philips som såkalt 
produksjonskoordineringsingeniør, vendte 
han tilbake til Glomfjord og ett jobbeår ved 
den videregående skolen før han altså ble 
hentet til industriparken. Råglassfabrikken 
stengte dørene for godt i vår.
- Jeg vet ikke hva som skjer neste år - nå 
har jeg kontrakt her dette skoleåret, og så 
får vi se, forteller Trond til Industrifolk.

Det var så sent som i mai i år at 
Industrifolk meldte ”Morten til 
hovedkontoret”. Yara-ingeniøren fra Asker 
flyttet nemlig sørover igjen etter tre år i 
Glomfjord. Nå gjør altså han og resten av 
familien vendereis – Morten, kona og de tre 
barna flytter nordover igjen til Glomfjord. 
I jobbsammenheng arbeidet Morten 
sist med våt del og KS-fabrikken, samt 
energisparingstiltak i gjødselproduksjonen. 
I veldig lokal sammenheng huskes 
han nok også som treningsvillig over 
det gjennomsnittlige – svært aktiv i 
industriparkens sykkelgruppe og innbitt 
vintervandrer til toppen av Sfinxen. 
En annen som er meldt for ankomst 

mortens vendereis

Skal vi driste oss til å kalle det 
”mot strømmen”, det de gjør, 
Morten Høvset og hans familie? 

Glomfjord, fra Finland, er Jyri Rantanen. 
Dette er mannen som overtar som 
fabrikksjef etter Pål Hestad, som fratrer 
ved årsskiftet for å overta sjefsjobben 
ved Yaras fabrikker i Tyskland. Vi møter 
Rantanen i neste utgave av Industrifolk. 
En tredje person som innleder det nye 
året med å begynne i ny jobb for Yara 
Glomfjord er Hans-Petter Eriksen, som blir 
automasjonsingeniør på Vedlikehold. 
To som altså er i ferd med å forlate 
Yara i Glomfjord, er for det første Pål 
Hestad, se artikkel annet sted i bladet. 
Og, økonomikonsulent Steinar Bergli 
jobber som kjent ut januar før han går 
av på avtalefestet pensjon. Av den noget 
yngre garde har Magnus Kristensen og 
Jostein L. Hansen avsluttet sine perioder 
som prosesslærlinger i Ferdigvareområdet 
(sluttet henholdsvis 2. og 12. september ).

Morten høvset dro fra Glomfjord, men kommer 
tilbake. Foto: privat. 

 Morten høvset (i midten) dro fra Glomfjord, men kommer tilbake. her sammen med Frank-Robert 
Eriksen (t.v.) og Kolbjørn Solbakken.

Ferdig som lærling: jostein L. hansen
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Tre karer som har skiftet 
posisjoner i Yara er Gunnar 
Estensen, Steve Bergli og 
Finn Åge Andersen. Gunnar 
meldte overgang 1. oktober 
fra Salpetersyreområdet 
til Ferdigvareområdet, 
der han skal fungere 
som driftsingeniør. Steve 
”flyttet” 26. oktober fra 
Ferdigvareområdet til 
Vedlikehold, og til jobb 
som industrimekaniker. 
Mens Finn Åge, han 
er fra 4. november 
prosessoperatør i 
Ferdigvareområdet, etter 
også å ha hatt operatørjobb 
i PKL.

interne 
bytter i 
yara

Byttet beite: Steve Bergli, her i 
2005-utgave…

Byttet beite: Gunnar Estensen, 
her i 2003-utgave…

giganten er ferdig
Glomfjords største 
fabrikkprosjekt i ”nyere tid” 
nærmer seg slutten. REC 
Wafer Mono er blitt fullverdig 
waferprodusent. Og nå ser man 
lysning i markedet….

Stor parkeringsplass foran bygget – nå blir parkeringsforholdene bedret i 
industriparken.

- Markedet er vanskelig, men vi ser 
lysninger, forteller fabrikkdirektør Øyvind 
Tvedt i REC Wafer Norway, Glomfjord 
Mono.
- Det er ikke det suget etter produktene 
våre som for to år siden, men vi jobber med 
å få på plass nye kunder, og det ser vi lyst 
på. Ingen kontrakter er på plass, men vi 
har testprodukter ute hos en rekke aktuelle 
kunder, sier Øyvind.
- Og økonomien i utbyggingen, da, den 
som sprakk så solid?

Glassflater og solceller – det preger den nye fasaden til REC Wafer, Glomfjord Mono. Fabrikken skal være innflyttingsklar 
ved årsskiftet.

50 nye ovner er på plass – Mono skal øke produksjonen fra 100 MW til 300 MW.

”Gata” med wafersager. REC Wafer Mono skal ha egen og flott kantine.

Eksempel på nytt kontor – her er krypinnet til produksjonssjef Arild hollum.

- Sprekken ble på 35 prosent i forhold 
til det opprinnelige beløpet på 1,350 
milliarder kroner, opplyser Øyvind.
- Altså blir sluttregningen på om lag 1,820 
milliarder. Ingen flere sprekker på gang?
- Nei, det reviderte budsjettet ser ut til å 
holde. 

hUSK: 2. KVARTAL 2010
Og fabrikken, resultatet av REC SiTech 
Extension, den er på det nærmeste klar 
til å skifte til et helt annet gear. 10.000 
kvadratmeter, to produksjonslinjer, 50 nye 
ovner og fullverdig waferproduksjon med 
blokksenter, wafersager og waferlinjer. Og, 
en kapasitet som er tre ganger større enn 
før utbyggingen.
- Det siste halve året har vi hatt om lag 
200 prosjektmedarbeidere inne til enhver 
tid i ferdigstillelsen. Utover nyåret blir 
det fortsatt mange entreprenører inne, 
men i løpet av andre kvartal neste år skal 
fabrikken kunne gå for fullt.

- Problemene vi hadde i høst med 
overflatebehandling av blokker, ser atskillig 
lysere ut nå.

SNART FLYTTING
Industrifolk intervjuer også denne gangen 
Øyvind i brakkekontoret, men kanskje for 
siste gang, for:
- Før årsskiftet overtar vi driften av bygget, 
og ansvaret for sikkerheten, fra prosjektet.
- Dermed skal det kunne bli flytting av 
administrasjonen i løpet av de neste ukene. 
Den siste testkjøringen på utstyr gjøres, og 
vi skal over i ordinær produksjon.
Flytting vil bety mye på godt også for 
parkeringen i REC-området, som i dag 
kan være problematisk. De Mono-ansatte 
disponerer nemlig en stor parkeringsplass 
foran bygget, altså mot Meløy fritidsbad.
- Men inntil videre vil innkjøringen være 
forbi dagens Portvakt, siden innfarten til 
vår parkering ikke blir ferdigstilt på en god 
stund ennå, opplyser Øyvind Tvedt.
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SiC-staben har vokst med 15 
personer siden sist.

Etter nærmest sensasjonelt stor interesse 
ved stillingsutlysningene, er det å bygge 
opp SiC Processing sin stab tilsynelatende 
en behagelig syssel. Industrifolk gir deg 
navnene som er kommet til siden forrige 
utgave: Frank Nilsen, Rune Brattbakk 
(begge tiltrådte 1. november), 

Bjørn Moen (19. oktober), Runar Bævre 
Nyhus (1. november), Ragnhild M. 
Fredriksli (16. november), Kim M. 
Andersen (1. desember), Jostein Myrvang 
(2. desember), Odd Linas Angel, Reidar 
Wenberg, Ståle Pedersen, Jan-Roger 
Krokstrand, Richard Lorentsen og Roy 
Hoff (alle tiltrer 1. januar), Marius 
Skytterholm og Tomas Bringe (tiltrer 1. 
februar).

Hvert år på denne tiden takker Yara 
på hyggelig vis av dem som har gått 
over i pensjonistenes rekker. 
Tradisjonen tro består anledningen 
i en hyggelig middag sammen med 
fabrikksjefen, som ennå en stund 
er Pål Hestad, personalsjef May 
Eli N. Johnsen og driftssjef Arve 
Jordal. Og årets pensjonister, det var 
(fra toppem) Svein Bakken, Jens 
Myrvold, Ellinor Bergli og Finn 
Heitmann.

ferske yara-
pensjonister

Jøss, som årene har gått, tenker nok 
disse kjente fjesene! Anledningen var at 
Yara tradisjonen tro gjorde stas på sine 
medarbeidere som har tjenestegjort i 25 
strake år. I anledning jubileet var ni ansatte 
invitert til Glomstua, der gravet laks med 

tilbehør stod på menyen. Sittende foran: 
Geir Øystein Karlsen (f.v.), Rune Andersen, 
Raina Sivertsen og Odd Roar Olsen. 
Stående bak: Verner Elstad (t.v.) og Leif 
Kristiansen. Ikke tilstede: Frode Pedersen, 
Herman Andersen og Kenneth Myrvang.

25 år på post

Til SiC: jan-Roger Krokstrand

siC-familien vokser
Til SiC: Tomas Bringe

Få uker etter konsernstyrets ”julegave-
vedtak” til staben, er det spikret viktige 
framdriftsdatoer i 100-millionerprosjektet.

rørgate-valg i januar
I slutten av januar blir det avgjort 
hvem som skal legge 2 x 4,5 
kilometer rørgate på havbunnen 
fra Fykan til Marine Harvest. Og 
neste høst er smoltanlegget i 
Glomfjord verdens største.

Nærmest et paradoks, var det, men fredag den 13. (november) var altså dagen da Marine harvest-
staben fikk den svært gode nyheten fra styret i selskapet. Ikke rart de jubler!

- I praksis er bare to leverandører i Norge 
aktuelle for rørgatejobben, som i praksis 
er halve kostnaden i dette prosjektet. I 
slutten av januar avgjøres det hvem av 
dem vi velger, opplyser daglig leder André 
Spigseth.

FOR VARMT VANN
I mars stenges altså produksjonen i 
smoltanlegget, slik at man kan gjøre 
den oppsiktsvekkende omleggingen av 
ferskvannstilførsel. Som Industrifolk skrev 

4,5 kilometer er den, rørgate-traséen som skal legges på sjøbunnen fra Marine harvest til Statkraft på 
Fykan. Glomfjord-anlegget blir i praksis verdens største smoltprodusent.

tidligere i år, holder ferskvannet fra Yara 
nå for høy temperatur for Marine Harvest, 
siden det er innom mange nye aktører 
på Øvre før det kommer ned. Dermed 
klarer ikke smoltprodusenten å kjøle ned 
spillvannet til optimal temperatur, som er 
14-15 grader.
- Derfor skal vi fra neste høst hente 
ferskvannet som kommer ut av turbinen til 
Statkraft på Fykan, opplyser André.

ANBUDSFRISTER
At anlegget etter denne rørgateoperasjonen 
og annen tilpasning av utstyret blir verdens 
største settefiskanlegg, er det liten tid til 
å tenke på nå. Mange ting må nemlig på 
plass i løpet av knappe tre måneder.
- 12. januar skal vi få priser inn fra 
pumpeleverandører, og 20. januar blir 
anbudsfrist for bygging av en ny hall. 
Anbudspapirene på grunnarbeider skal 
også ut i januar, ramser lederen opp.
De 15 ansatte ved Marine Harvest i 
Glomfjord står i dag for en produksjon av 
6-7 millioner smolt hvert år, og omsetter 
for om lag 55 millioner kroner. Etter en 
del tenketid har altså ledelsen i verdens 
største oppdrettsselskap besluttet å bruke 
100 millioner kroner til oppgradering av 
lokaliteten.
- En fantastisk julegave! I anleggsperioden 
skal de ansatte løse helt andre oppgaver 
enn til vanlig, men det er det ingen som ser 
mørkt på! fastslår tillitsvalgt Siv Bloch.
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- Det er vanskelig å svare på hvordan det er å 
ha blitt leder for Si Pro, for det er så hektisk 
at jeg ikke har fått kjent etter, innrømmer 
Torstein Svendsgård.
Det var 1. september at han tiltrådte han 
som resirk-bedriftens fabrikksjef, en stilling 
som styreleder Lothar Maruhn har hatt i en 
overgangsperiode etter Odd Svein Hjertø. 
- Prosessen der våre nye, største eiere går 
gjennom absolutt alt i selskapet, har tatt mye 
tid. Og så er jeg om lag 1 uke hver måned i 
Singapore, siden jeg er prosjektansvarlig for 
utbyggingen der, forklarer han.

si pro-året da alt skjedde
Den som trodde at 2008 var et 
turbo-år for Si Pro, ante ikke hva 
som skulle komme i år! I 2009 har 
nemlig alt skjedd: lederskifte, 
eierskifte, ny fabrikk i Singapore 
og omfattende automatisering i 
Glomfjord. Og nå: Årdal?

STORE PROSESSER
Joda, han får nok rikelig utfordringer i sin 
nye jobb som daglig leder. For i praksis er 
bedriften midt inne i fire store og viktige 
prosesser samtidig:
1. Nye eiere: RECs andel av Si Pro er kjøpt 
av investeringsfondene Novus Energy og 
Efi (Statkraft og Eidsiva kraft står bak det 
siste).
2. Ny fabrikk: produksjonsstart 
i Singapore er 1. april, og nå skal 
nøkkelpersonell ansettes og hentes til 
Glomfjord for opplæring.
3. Ny prosess: eller i hvert fall sterk 
automatisering av prosessen i Glomfjord, 
etter investeringer på 20 millioner kroner. 
Neste år må nemlig bedriften betjene det 
doble av dagens volum på resirk, ved at 
REC Wafer Multi kommer i full drift.

OG NÅ: NORSUN?
- Og den fjerde prosessen er at vi nå 
forhandler med Norsun om å etablere oss i 

Årdal, forteller Torstein.
- De, altså Norsun (etablert av Alf 
”ScanWafer” Bjørseth, red.anm.), har 
invitert oss dit for lenge siden, og over 
nyttår skal vi ned for å møte dem og 
Årdal Utvikling, med tanke på å finne 
produksjonslokaler. Det er helt umulig å 
vite når vi kan komme i gang der, men 
produksjonsutstyret har en leveringstid på 
ned mot ½ år.
- Det ville ikke vært noe Si Pro uten REC, 
og Norsun er jo en konkurrent av REC. Så 
hva synes REC om dette?
- For det første engasjerte REC seg som 
eiere for å hjelpe til med ”fødselen” – de 
har ikke som strategi å være betydelige 
eiere hos sine leverandører. For det andre 
har dette med resirk-behandling blitt både 
mange ganger større og bedre enn noen 
av oss trodde ved oppstarten. Derfor har 
REC aldri krevd at vi ikke skal etablere oss 
andre steder og få andre kunder.

FLINKE FOLK
Utviklingen i Si Pro har gått med 
ekspressfart helt siden behandlingen av 
resirk for REC ble skilt ut fra Meløy 
BedriftsService i 2006. Likevel har 2009 
altså vært spesielt mettet med milepæler.
- For min egen del er det nå 10 år siden 
jeg begynte som teamleder blokk hos 
daværende ScanWafer. Mye har skjedd 
siden da, men jeg har vært omgitt av 
ekstremt flinke folk – for eksempel har jeg 
reist mye sammen med Lothar Maruhn 
og Finn Nordmo. Når vi i år har  regnet 
på økonomiske modeller og anbud for 
oppbyggingen i Singapore, må jeg bare 
si at det teamet jeg har hatt rundt meg har 
vært fantastisk! roser han.
Teamet rundt består nå også av en solid, 
kvinnelig trio i administrasjonen av 
Si Pro. Kontorleder Sissel Myrvang, 
produksjonssjef Siri E. Fygle og 
Susanne Vettin, som er prosjektleder for 
automatiseringsarbeidet i Glomfjord.

 Fra 0 til 3 damer i Si Pro-administrasjonen! Og S-ene er: prosjektleder Susanne Vettin (f.v.), kontorleder 
Sissel Myrvang og produksjonssjef Siri Eidet Fygle.

 

Christoffer Leonhardsen (23) 
fra Glomfjord signerte nemlig 
nylig papirene sammen med 
MBS’ Finn-Åge Pettersen 
(f.v. på bildet), Si Pro-
kontorleder Sissel Myrvang 
og produksjonssjef Siri Eidet 
Fygle. 
- Nå blir det skolegang to 
dager i uka etter nyttår, 
forteller Christoffer, som er 
blitt veteran i Si Pro etter først 
å ha bli tilsatt som vikar, men 
nå er fast. Voksen-lærling, 

Christoffer ble nr. 80
Opplæringskontoret 
MBS setter stadig nye 
rekorder – nå gjelder 
det nyopprettede 
lærekontrakter i ett og 
samme år. Og nr. 80 er 
Si Pro-mann.

altså.
Han får både reguleringsteknikk, elektroarbeid og 
mekanisk vedlikehold på timeplanen.
- Dette er faget som tidligere het det kjemisk 
tekniske industriarbeiderfaget, men som nå endres 
på nytt og skal hete produksjonsteknologifaget, 
opplyser Finn-Åge.

2009 ble et nytt svært ekspansivt år for Si Pro, som i dag behandler resirk for REC. Ny leder, nye eiere, 
etablering i Singapore. Nå forhandler Si Pro med Norsun om å etablere seg i Årdal.

- For meg er det viktig å huske hvor man kommer fra og hva som er bakgrunn for at vi kan etablere oss i Singapore. Den bakgrunnen ligger i Glomfjord-
fabrikken, og her har vi investert stort det siste året, opplyser Torstein Svendsgård, som fra i høst leder Si Pro.
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- I Tyskland-fabrikken kan jeg ikke bruke 
god tid til å sette meg inn i forholdene 
og hvordan ting fungerer – jeg må levere 
resultater fra dag 1.Konkurransesituasjonen 
er kanskje enda tøffere med den prosessen 
de kjører der, og jeg legger ikke skjul på at 
utfordringen blir stor.
- Og så var jeg kanskje ikke så god i tysk 
som jeg trodde før jeg reiste ned, smiler Pål 
Hestad.

- pass på kostnadene!

- Kostnadskontroll blir livsviktig, 
for det venter fortsatt mange 
tøffe tak for fabrikken, sier Pål 
Hestad til sine ansatte i Yara 
Glomfjord. Selv overtar han 
Tyskland, og får det enda tøffere. 

VIL LæRE MER
I en alder av ”bare” 38 år sendes han 
videre til en ny toppjobb i Yara-systemet. 
Etter knapt to år som fabrikksjef 
i Glomfjord, overtar Pål nå først 
Brunsbüttel, og senere også Rostock, og 
blir regionalt ansvarlig for hele Tyskland. 
- Jeg skulle egentlig være i Glomfjord 
lengre, men dette påvirkes også av andre 
leder-roteringer. Da spørsmålet kom, 
kjente jeg aller først at jeg ville bli der jeg 
var. Men så fant jeg ut at hvis jeg ikke tør 
nå, tør jeg ikke senere, heller. Det kan være 
godt å kaste seg ut i nye ting - det lærer jeg 
mye av, mener han.

RÅSTOFF-MULIGhETER
- Hva sier du til de Glomfjord-ansatte når 
du nå forlater?
- At det er viktig med kostnadskontroll 
– det er livsviktig, slik situasjonen er nå. 

Først de faste kostnadene – de vi kan 
gjøre noe med selv. Og hele tiden tenke 
på hvordan vi kan gjøre ting smartere. Det 
er ikke til å legge skjul på at fabrikken 
fortsatt står foran tøffe tak, det er bare sånn 
det er i denne bransjen.
- Det er også viktig å være våken på det vi 
kan få til på råstoffsiden. Nå som fabrikken 
er bygget om for å håndtere andre typer 
fosfat, kan vi for eksempel spare 70 
millioner kroner ved å kjøre én type fosfat 
i ett år, sammenliknet med en annen. Alle 
forstår at dette er viktig å ha fokus på.

hMS-FORNØYD
Pål er fornøyd med at Yara er blitt mer 
synlig som bedrift i Meløy de siste årene, 
og at det samarbeides mer bevisst med 
flere, for eksempel Meløy kommune.
- Internt synes jeg vi er kommet langt i 
HMS-arbeidet vårt, og vi samarbeider 

på tvers på en annen måte enn før. Alle 
avdelinger er med og trekker lasset 
sammen, mens fagforeningene og ledelsen 
er samkjørt. Alt dette har gitt oss gode 
resultater, mener Pål.
Mens det er finske Jyri Rantanen som 
overtar etter ham i Glomfjord, har han selv 
brukt november og desember til utstrakt 
Tyskland-pendling. Formell tiltredelse er 
ved årsskiftet – familien kommer etter til 
sommeren.
- Brunsbüttel virker veldrevet, og 
staben har høy kompetanse. Det er 
interessant å merke seg at de sørger for 
å ha kritisk kompetanse på vedlikehold 
i egen organisasjon, mens vi i Norge har 
outsourcet mye av dette. Så det kan virke 
riktig, det vi har gjort i Glomfjord ved å ta 
et lite skritt tilbake på dette. 

- Internt synes jeg vi er kommet langt i hMS-
arbeidet vårt, og vi samarbeider på tvers på en 
annen måte enn før, mener Pål hestad. Dette 
bildet er fra en beredskapsøvelse i høst.

Pål hestad forlater skjærgården i Meløy og 
fabrikksjefjobben i Yara Glomfjord. han skal 
overta Brunsbüttel-fabrikken i Tyskland.

Driftskoordinatoren i 
Fullgjødselfabrikken ga i fjor sitt ja 
til driftssjef Arve Jordal. Ja, sa Svein, 
han kunne gå ett år ”overtid” slik at 
bedriften dro nytte av ham gjennom 
tidenes lengste revisjonsstans, og ikke 
minst ”fosfat flex” – ombyggingen 
for 100 millioner kroner i 
Fullgjødselfabrikken.
- Men nå er jeg sånn høvelig motivert 
for å bli pensjonist, ja. Jeg har mye å 
gjøre heime, med både naust og båtslip 
og sjark – ja, jeg liker meg på havet, 
forteller den blide nesten-pensjonisten.

SjØMANN KOM hEIM
Da han kom inn dørene første gang 
i 1973, var det nærmest på uflaks, 
forteller Svein. Etter mange år i 
utenriksfart ringte han nærmest på slump 
til Norsk Hydro i Glomfjord en fredag 
det året. Men fikk til svar at ventelista 
foran ham var laaaaaang. Mandagen 
derpå fikk han imidlertid telefon med 
jobbtilbud, og kom først til PKL der 
Hans Jonassen var skiftformann. 
Deretter Fullgjødselfabrikken, der Svein 
både har vært operatør, altmuligmann 

fabrikkstopp for svein
Når vi alle sammen brøler 
Godt Nyttår, kan Svein 
Knudsen tilleggsfeire at 
en lang yrkeskarriere hos 
Yara er over. Etter 36 år som 
industriarbeider blir det nå mer 
tid til å være på havet, og til å 
lage mat til kona.

Innom kontoret, men klar til innsats ute i fabrikken. Etter 36 år som industriarbeider legger 
imidlertid den tidligere sjømannen Svein Knudsen inn årene og blir pensjonist.

og skiftleder i 8 år, før jobben som 
driftskoordinator, som han har hatt 
siden 2003.
- Best vil jeg nok huske alle 
ombyggingene underveis, i tørrdelen 
vår er jo stort sett alt ombygget på disse 
årene. I dag er det også langt mindre 
folk, men bedre utstyr – mens vi er 9 på 
skift i dag, var det 14 på den tiden, pluss 
ett skift som gikk dagtid som avløsere.

FLINK MED MAT
Ørnes-mannen reiste til sjøs allerede 
i 1962, først i læretid på legandariske 
”Christian Radich”, deretter som 
dekksgutt i frakt av avispapir fra New 
York til St. Lawrence i Canada. Senere 
jobbet han flere år for det danske 
Maersk-rederiet, i stykkgods-frakt fra 
den amerikanske østkysten til Østen. 
Etter dette igjen ble det flere år i 
Japan, og Svein jobbet mye som såkalt 
tømmermann, en jobb som har mye til 
felles med driftskoordinator-funksjonen 
i en fabrikk. Da han avsluttet karrieren 
til sjøs, var det som annenstyrmann.
- Jeg har savnet havet. Men, du vet, 
tidene har forandret seg i den bransjen, 
også. I dag er det sønnen min, Kent, 
som tar seg av sjømannslivet – han bor i 
England og reiser ute.
Svein har i tillegg til sønnen Kent også 
Geir som bor i Bodø og Irene som bor 
i Oslo.
- Men jeg kommer nok til å være mye 
på havet som pensjonist.
- Og så skal jeg være kokk for kona mi, 
Tsuyako! Jeg kan lage mat, jeg liker å 
eksperimentere litt med mat, ser du.
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Mor PKL har altså vært uførepensjonist 
siden mai i år, og dette er det første hun sier 
når hun møter oss, Ellinor Bergli (63):
- Det er kjedelig å ikke gå på jobb, jeg 
savner PKL og arbeidskameratene mine. 
Du vet, det samholdet vi har der nede 
er veldig spesielt. Og at vi diskuterer en 
masse problemstillinger, men alltid er enig, 
det er unikt, mener Ellinor.

ellinor savner jobben
- Det er klart jeg savner å gå på 
jobben hver dag. Men jeg har 
da sendt ned julesmultringene! 
smiler Ellinor Bergli. 2009 ble året 
da hun for godt måtte innse at 
helsa ikke tillater mer PKL-jobb.

RART UTEN jOBB
Vi møter henne under den daglige 
kaffekosen på Glomfjord hotell. Her 
er hun sammen med deler av sin solide 
vennekrets, og smilet sitter løst.
- Men det er klart det er veldig rart å 
ikke gå på jobb hver dag. Jeg fikk være 
med på så mye, også, av møter og reiser 
og arbeid gjennom HIAF (Haugvik 
Industriarbeiderforening, red.anm.). Så 
det er blitt litt stille – jeg er glad jeg har 
kaffekosen og en masse flotte venner, 
forteller hun.
Den daværende husmoren gikk sine 
første skift på tilsigelse i den tidligere 
Kompressorhallen i 1975, og fortsatte 
i Vannstoffen, før et utlån til PKL ble 

permanent og hun ble transportoperatør på 
kaia. Opprinnelig er Ellinor fra Målselv, 
men har bodd i Meløy siden 1959, og rakk 
å jobbe for samvirkelaget i Glomfjord, 
samt som kokk for Statens vegvesen, før 
hun sjekket inn i gjødselfabrikken.

BLIR DET jULEKAKER?
- Jeg har sendt ned julesmultringene, 
men jeg lurer på om karene får seg nok 
julekaker for tiden? humrer hun.
- Og det er kanskje noen som sliter med 
å huske julegaver og gaver til bursdager 
og morsdag – jeg har jo passa litt på dem, 
fortsetter latteren.
Det er nemlig smått med damer i PKL-
avsnittet – i det lange løp har det grovt sett 

vært Ellinor og resten bare karer. Nå er det 
bare Lisa-Vigdis Jensen igjen.
- En gang endte det nesten med skilsmisse, 
ser du! Jeg hadde fått karene til å forstå 
at når man var ute og reiste, var det helt 
normalt å kjøpe gave til henne hjemme. 
Men da denne ene karen plutselig kom 
hjem til kona med et gullsmykke, trodde 
hun at han hadde ei på si’, for noe sånt 
hadde han aldri gjort før! Så der måtte jeg 
inn og delta i forhandlingene, men det gikk 
da bra til slutt!

ULYKKEN ØDELA
Selv har altså Ellinor måttet kaste inn 
håndkleet. Joda, hun har riktignok vært 
halvt ufør helt siden 1992 - men har hele 

tiden jobbet halve skift for å kunne være på 
jobb hver dag.
- Men nå går det ikke lengre, nå ble det for 
tungt, slitasjen er blitt for stor, innrømmer 
hun.
Og bakgrunnen for helseplagene er nok 
dessverre den skjebnesvangre ulykken i 
1989.
- Jeg ble påkjørt av en bil utenfor Sambo 
her i Glomfjord. Det ble knust en del 
muskler i låret, og jeg fikk en varig svakhet 
i en arm. Nå går jeg og venter på å få 
operert inn et nytt kneledd, for det friske 
beinet er også utslitt, forklarer hun.

LæRTE MYE
Hydrokarrieren på nesten 35 år fikk for 

øvrig langt mer innhold enn skiftjobben i 
pakkeri, kai og lager. Ellinor var ikke lenge 
fast på laget, før det vanket tillitsverv.
- Først ble jeg tillitsvalgt på skiftet mitt, og 
så studieleder og studietillitsvalgt, som jeg 
var helt til for to år siden.
- Jeg hadde en flott tid på Hydro og Yara, 
og har fått deltatt på mange kurs, reiser og 
møter som jeg lærte mye av. I flere perioder 
var jeg også i bedriftsutvalget, og da fikk 
jeg innsikt i både utvikling på produksjon 
og teknologi, og omstilling, oppsummerer 
Mor PKL, som også ønsker å gi en 
avsluttende hilsen.
- Jeg må få si riktig god jul til alle de jeg 
har jobbet sammen med, og deres familier!

- Klart det er rart å ikke gå på jobb – jeg savner jobben og arbeidskameratene. Men heldigvis har 
jeg kaffekosen og en flott vennekrets! Sier Ellinor – her sammen med gode venner til kaffekos ved 
Glomfjord hotell. Fra venstre Astrid Kåring, Turid Langvann og Ellinor.

Nylig ble pensjonist Ellinor gjort stas på med 
middag på Glomstua av sin tidligere arbeidsgiver 
Yara. 

Ellinor savner arbeidskameratene, og arbeidskameratene savner Ellinor. Dette er bildet er tatt i 2006, 
da formann Charles hansen (t.h.) spanderte kake på Ellinor og gjengen da hun kom tilbake etter et 
sykefravær.
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Den ruver godt, Fullgjødselfabrikken på Nedre Område, ikke 
minst sett fra havet i passbåt. Dette bildet er tatt i høst, og vi ser 

såvidt den nye, store syretanken oppe til venstre - Ammoniakkaia 
i forkant.

Yara, Meløy kommune, Nordlandsbanken og Sparebank1 Nord-
Norge er representert i styret for Meløy Næringsutvikling. Bildet 
er tatt på Schalthuset i høst. Bak f.v. Per Frøskeland (repr. høyre), 
Lothar Maruhn (daglig leder) og Kjell-Ivar helgesen (SNN1). Foran 
fra venstre Leif Kristiansen (Yara), Arild Kjerpeseth (repr. Ap og 
styreleder) og Bjørn Sleipnes (N-banken).

I høst tråkket Yara-ansatte hardt til inntekt for TV-aksjonen CARE 
2009. Arbeidstiden brukt på ergometersykkel ble så trukket fra 
lønna, som betød om lag 50.000 kroner overført til hjelp for 
kvinner og jenter ikke minst i Afrika. F.v. på bildet driftssjef Arve 
jordal, hMSK-sjef Oddmund Storaker, el/kraft-sjef Leif Kristiansen 
og personalsjef May Eli N. johnsen.

Mens Christen Selstad (Semek) fikk den i fjor, ble Kristen halsan 
tildelt dette årets næringspris fra Meløy kommune. Begge er 
hardtarbeidende ledere for viktige og dyktige leverandører til 
Glomfjord Industripark. – Takk til Yara og de andre park-bedriftene! 
sa halsan da han fikk prisen overrakt fra ordfører Arild Kjerpeseth. 

BIS Production Partner har overtatt den store vedlikeholds-
kontrakten for Alcoa Mosjøen (tidl. Elkem Aluminium) fra ISS, 
og dermed har de Glomfjord-ansatte på dette bildet fått 110 
nye kolleger. Vår egen Arnstein jensen prosjektleder i vinter 
overtakelsen, mens Sture Karlsen fungerer som leder i Glomfjord.


