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IndustriFolkIndustriFolkIndustriFolkIndustriFolkIndustriFolk

om folkom folkom folkom folkom folk
De har begge byttet jobb
- en av dem til en helt
annen bransje....
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- Vi må satse mer for at folk skal få det
artig på jobb, mener Lindor Lorentzen i
HPP.  Nå vil han ha felles trivsel-satsing i
industriparken.
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Prosessoperatør Agnethe Jensen har godProsessoperatør Agnethe Jensen har godProsessoperatør Agnethe Jensen har godProsessoperatør Agnethe Jensen har godProsessoperatør Agnethe Jensen har god
grunn til å smile. Hun har bidratt  til atgrunn til å smile. Hun har bidratt  til atgrunn til å smile. Hun har bidratt  til atgrunn til å smile. Hun har bidratt  til atgrunn til å smile. Hun har bidratt  til at
ScanWafer har satt ukerekord i wafer-ScanWafer har satt ukerekord i wafer-ScanWafer har satt ukerekord i wafer-ScanWafer har satt ukerekord i wafer-ScanWafer har satt ukerekord i wafer-

produksjonen fem uker på rad!produksjonen fem uker på rad!produksjonen fem uker på rad!produksjonen fem uker på rad!produksjonen fem uker på rad!
Foto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund Ulsnæs

Søndag 4. april ble det satt ukerekord for
produksjonen i ScanWafer. Ikke for an-
dre , ikke for tredje, ikke for fjerde, men
for FEMTE uke på rad! - Bedre rutiner og
enda sterkere fokus på forsiktighet er
noen av de viktigste årsakene, forteller
skiftleder Frank Johansen.

Halvor
Rønnåbakk
stod for
flaggheisingen
da Yara kom
til
Glomfjord.
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Lysglimt i laksenæringen igjen etter 2-3 tøffe år. Kiloprisen ligger mellom 24 og 25 kro-
ner, som betyr at alle aktører er i stand til å tjene penger igjen.
- Nå er det viktig at produksjonen ikke økes for mye, slik at vi får en ny smell, mener Tor-
Arne Gransjøen.
Når kiloprisen for fersk laks i mars har nådd nivået 24-25 kroner, er dette faktisk de
beste prisene man har oppnådd siden i mai 2002.
- Men vi snakker her om én måned med gode priser. Man må ikke glemme at vi før dette
har hatt over 20 måneder med dårlige priser. Dette tar tid å snu, mener Tor-Arne.

- Det er bruken av sjøvann som
er problemet, altså helt i slut-
ten av produksjonssyklusen og
rett før levering av smolt. Kun-
dene er ellers fornøyd med kva-
liteten, men får for stor avgang
av fisk, opplyser daglig leder
Tor-Arne Gransjøen i Marine
Harvest Norway og Glomfjord
Smolt.
To ulike og særdeles hissige
saltvannsbakterier påfører rett
og slett utmerket smolt vold-
somme, åpne sår i buken og på
sidene.

Penger og samarbeidPenger og samarbeidPenger og samarbeidPenger og samarbeidPenger og samarbeid
I samarbeid med det offentlige
og to andre store smolt-selska-
per i Nordland, settes nå alt inn
på å løse bakterierplagen.
- For det første samarbeider vi
med et vaksinefirma for å utvi-
kle en bedre vaksine. Blant
annet er det laget en vaksine

basert på bakterier som finnes
lokalt i sjøvannet her i Glom-
fjord. Dessuten testes det ut
fôr-typer med andre mineraler
og flere tilsetningsstoffer. Og et
tredje del-mål er å bedre vann-
kvaliteten gjennom bedre ren-
sing, sier han.
Til dette arbeidet har Marine
Harvest og Glomfjord Smolt fått
i overkant av 2 millioner kro-
ner fra tidligere SND og den så-
kalte skattefunn-ordninga.
Prosjektet ble satt i gang i fjor
høst, som betyr at man i løpet
av dette året forventer positiv
effekt.

Svært målrettetSvært målrettetSvært målrettetSvært målrettetSvært målrettet
- Hvordan reagerer kundene på
avgangen på smolt?
- Alle tap av fisk er selvsagt
negativt, men de har vist for-
ståelse for dette, og vi arbeider
sammen for å løse problemet.

Men det er klart: det er ikke
noe hyggelig for ansatte på sjø-
anleggene å gå og plukke død
fisk når de har fått en leve-
ranse.
- Det har vært tøft lenge i denne
næringen. Hvorfor har dere
ikke tatt tak i disse problemene
tidligere?
- Vi har vel ikke helt sett om-
fanget, men nå arbeides det
svært målrettet. I samarbeid
med andre er det også mulig å
få til testet ting i stor skala –
det klarer vi jo ikke alene.
- Hvorfor er dette problemet så
viktig å løse?
- I fjor tapte vi nok 5-6 millio-
ner kroner, og i en tøff tid for
bransjen er dette noe av det
viktigste vi kan forbedre på
kostnadssiden. Dersom vi kla-
rer å løse problemet, kan vi
også ha mer fisk i systemet,
mener Tor-Arne.

Bakteriekamp

Marine Harvest og
Glomfjord Smolt tapte
5-6 millioner kroner i
fjor på grunn av his-
sige saltvanns-
bakterier. Nå bidrar
det offentlige med 2
millioner kroner i et
spleiselag for å løse
problemet.
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Beklager...
IndustriFolk ble
forsinket. Det er
bare å beklage…

Ikke verdens undergang,
kanskje, men denne utga-
ven av IndustriFolk er en
uke sen. Planlagt
utgivelsesdato var nemlig
31. mars. Og er det noe
man som kunde er uinter-
essert i, så er det vel unn-
skyldninger for en vare som
leveres for sent. Men en for-
klaring fortjener du: som
eneste arbeidstaker i
Ulsnæs Værsågod har jeg
bygget opp IndustriFolk
ved siden av andre engasje-
menter. Foreløpig har jeg
ikke klart å etablere et godt
nok nett av under-
leverandører. Dette har
gjort det problematisk å få
ferdig bladet med den kva-
liteten og det trøkket jeg vet
at du vil ha, innen den fris-
ten jeg selv hadde gitt meg.
Altså 31. mars.
Når dette er sagt, er det
hyggelig å kunne melde at
mottakelsen av
IndustriFolk har vært god.
Jeg har fått nokså mange
henvendelser via telefon,
epost eller i møte med an-
satte i industriparken, pen-
sjonister eller Meløys be-
folkning. Og henvendel-
sene bekrefter for meg det
som egentlig var selve
grunnlaget for å gå i gang:
svært mange i og utenfor
Glomfjord Industripark fin-
ner det både nyttig og in-
teressant å motta informa-
sjon om det som rører seg,
presentert på lokalavis-
måten. Dette bladet var
lurt! God lesning!

EDMUND ULSNÆS
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- Jeg har alltid likt å jobbe med tekniske ting,
hadde motorlære og mekket moped på skolen,
forteller Henrikke Fagerli (18). Hun er elektriker-
lærling i HPP:

Fortsatt få jenterFortsatt få jenterFortsatt få jenterFortsatt få jenterFortsatt få jenter
Siv Marit kommer rett fra samling i Lærlingforum
i Nordland, der likesinnede fra hele fylket utveks-
ler erfaringer og diskuterer felles problemstillin-
ger.
- Jentene som var der var stort sett lærlinger
innenfor frisørfaget, barne- og ungdomsarbeider
og slike ting. De ble veldig overrasket da de hørte
at jeg jobbet i prosessindustrien. Jeg ble veldig
interessert i å gå dette løpet fordi broren min
gjorde det. Det er jo tungt arbeid innimellom, men
det er en vanesak. Jeg anbefaler alle jenter å gjøre
det samme som meg, forteller hun.

Flere fagbrev viktigFlere fagbrev viktigFlere fagbrev viktigFlere fagbrev viktigFlere fagbrev viktig
Henrikkes hverdag består gjerne i vedlikehold i
fabrikkene og instrumentering ulike steder i
industriparken.
- Det er vel liten mulighet for arbeid her inne et-
terpå. Jeg satser vel på å ta flere fagbrev, for ek-
sempel som automatiker. Mange arbeidsgivere vil
nok gjerne unngå å ansette flere personer, der-
som de kan få det samme fra én person som har
flere fagbrev, tror hun.
Flerfaglighet øker også sjansene til å få jobb i
Nordsjøen, noe de begge er interessert i.
- I det hele tatt er jo jenter veldig etterspurt i
oljebransjen. Dersom jeg satser på automasjon
etter kjemi- og prosess, har jeg gode muligheter i
Nordsjøen, legger Siv Marit til.

Skift er vaneSkift er vaneSkift er vaneSkift er vaneSkift er vane
Nå trives de begge godt i Glomfjord Industripark,
der Henrikke som elektriker har lærlingtid på to
og et halvt år regnet fra i fjor høst, mens Siv Ma-
rit som prosessoperatør har to.
- Det var tungt å gå skift i begynnelsen, spesielt
ettermiddag, for da mister jeg mer av dagen. Men
man kommer jo inn i rytmen, og selv om noen
synes man blir usosial av skiftarbeid, så synes
jeg at det går helt greit. Og jeg er blitt mottatt
kjempebra, bedre enn jeg trodde på forhånd. De
har vært flinke til å følge meg opp og lære meg
opp, sier Siv Marit Olsen.

Industri
anbefales

SiNor er historie, SiTec kommer.

Øyvind Tvedt ble ansatt som fabrikksjef i det nye selskapet SiTec1. mars, men
fortsatt holdes kortene tett til brystet blant dem som forbereder ny drift etter
SiNor-konkursen. Etter det vi erfarer er det på det nærmeste klart at ny drift tas
opp etter påske, og med en bemanning på om lag det halve av tidligere, nærmere
bestemt 35.
SiNor ble tatt til skifteretten 30. januar, og 66 ansatte mistet jobben. I ettertid er
konkursboet blitt overlatt til pantehaverne, ikke minst Nordlandsbanken, mens
de ansatte er sikret lønn gjennom Lønnsgarantifondet.

- Det er fortsatt veldig få jenter i vår bransje,
og det håper jeg kan forandre seg. Jeg anbefa-
ler alle arbeid i prosessindustri, forteller Siv
Marit Olsen (18), som er kjemi- og prosess-
lærling i Fullgjødselfabrikken.

De er unge og de trives i industrien - Siv Marit Olsen (t.v.) ogDe er unge og de trives i industrien - Siv Marit Olsen (t.v.) ogDe er unge og de trives i industrien - Siv Marit Olsen (t.v.) ogDe er unge og de trives i industrien - Siv Marit Olsen (t.v.) ogDe er unge og de trives i industrien - Siv Marit Olsen (t.v.) og
Henrikke Fagerli. Foto: Edmund UlsnæsHenrikke Fagerli. Foto: Edmund UlsnæsHenrikke Fagerli. Foto: Edmund UlsnæsHenrikke Fagerli. Foto: Edmund UlsnæsHenrikke Fagerli. Foto: Edmund Ulsnæs
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Lindor mener det er viktig å
skape et miljø i Glomfjord
Industripark som satser felles
på trivselstiltak.
- Vi prater mye om HMS, men
når det gjelder M’en og det som
handler om arbeidsmiljø, så gjør
vi for lite. Det ser vi også på
sykefraværet – vi må satse mer
for at folk skal ha det trivelig.
Dersom det ikke er så trivelig
på jobb er det litt lettere å bli
hjemme, mener han.
Og:
- Hvis bedriftene nå kan gå
sammen om trivsels- og kultur-
tiltak, så kan vi få til mye som
kan gi bedre trivsel.

Ha det artigHa det artigHa det artigHa det artigHa det artig
Familiedager, bedriftsdager
med omvisning, idrettsaktivite-
ter for alle – og ikke bare gjen-
nom de etablerte lagene. Han
ser for seg mange muligheter.
- Vitsen er jo å ha det artig i
lag! Uansett hvor man jobber –
det skal være artig å treffe de

andre, også utenfor vanlig ar-
beidstid.
- Du er revy-mann, ser du for
deg ”Industripark-revyen”?
- Mulighetene burde være der,
men først og fremst er vel det
noe hver enkelt bedrift må ta tak
i. Det kan bli vanskelig å lage
god revy for publikum fra så
ulike bedrifter. Men mer humor
bør vi ha i et slikt fellesskap som
industriparken er!

Vil gå foranVil gå foranVil gå foranVil gå foranVil gå foran
Og som daglig leder i Hydro
Produksjonspartner går han
gjerne foran for felles trivsel-sat-
sing.
- Ja, vi har personer hos oss som
er interessert i å få dette til, og
som kan kontakte de andre for
å skaffe en oversikt over de til-
budene bedriftene har i dag.
Hydro har hatt et kulturutvalg,
men det er uvisst hva det blir
med det nå, med Yara. Jeg fore-
slår et felles kulturutvalg for
hele industriparken som kan

Greta Solfall i
ScanWafer og Erling
Voll i Yara melder
interesse for Lindor
Lorentzens idéer.

De ser absolutt for seg at sam-
arbeid mellom bedriftene kan
gi et velferds- og kulturtilbud
til de ansatte. Og dermed enda
bedre trivsel.
- Vi har tidligere forsøkt å sette

- Vi prater mye om HMS,
men når det gjelder
arbeidsmiljø så gjør vi for
lite.

(LINDOR LORENTZEN, HPP)

- Vi har sterk fokus på HMS. Men jeg har en følelse av at M’en blir hen-
gende etter. Vi må satse mer på å få folk til å trives og ha det artig på
jobb, mener Lindor Lorentzen i HPP. Han vil etablere et felles kulturut-
valg for bedriftene i industriparken.

jobbe med felles trivselstiltak.
Så har selvsagt hver enkelt be-
drift sine opplegg utenom dette,
ser han for seg.

Bedre kommunikasjonBedre kommunikasjonBedre kommunikasjonBedre kommunikasjonBedre kommunikasjon
- Hvorfor er dette så viktig å ta
tak i, mener du?
- For det første mener jeg det
er bra at bedriftene spleises tet-
tere sammen. Denne
informasjonsavisen er veldig
bra slik at vi får vite mer om
hverandre. Med en slik satsing
på trivsel vil det bli enda bedre
kommunikasjon mellom be-
driftene. Dessuten mener jeg at
vi er i fare dersom vi glemmer
hvor viktig kultur og humor er
for arbeidsmiljøet. Hvis vi ikke
satser på trivsel kommer vi til
å slepe M’en i HMS etter oss –
vi glemmer å fokusere på det
som er grunnleggende, mener
Lindor.

opp buss til konsert i Bodø, men
det har vært vanskelig å få nok
påmelding. Dersom vi gjør det i
fellesskap, kan slike turer bli
lettere å gjennomføre, tror
Greta.

Behovet ble mindreBehovet ble mindreBehovet ble mindreBehovet ble mindreBehovet ble mindre
I Hydro har man i en årrekke
hatt eget kulturutvalg som i ho-
vedsak har syslet med konser-
ter og opptredener, gjerne med
kjente artister hentet utenfra.
- Så utviklet jo kulturtilbudet

- Interessant
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seg kraftig ellers i kommunen,
ikke minst med Sommerdagan.
Kulturutvalget er ikke formelt
nedlagt, men vi anser behovet
som mindre. Men kanskje kan
man samarbeide om Åpen dag,
og det kan danne grunnlag for
felles revygruppe med egne
revyoppsetninger slik Hydro
hadde tidligere.
- Ja, vi har utrolig mange krea-
tive folk på ScanWafer – det så
vi i innslagene under julebor-
det! Skyter Greta inn.

Ser muligheterSer muligheterSer muligheterSer muligheterSer muligheter
Hun er sekretær i ScanWafers
eget velferdsutvalg, som har
koordinert bli kjent-fester,

Lindor Lorentzen vilLindor Lorentzen vilLindor Lorentzen vilLindor Lorentzen vilLindor Lorentzen vil
ha mer satsing påha mer satsing påha mer satsing påha mer satsing påha mer satsing på

arbeidsmiljø iarbeidsmiljø iarbeidsmiljø iarbeidsmiljø iarbeidsmiljø i
GlomfjordGlomfjordGlomfjordGlomfjordGlomfjord

Induustripark.Induustripark.Induustripark.Induustripark.Induustripark.
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familiedager, grillfester,
karneval og auksjonering.
- Og tidligere har vi jo hatt
skidager og turer på fjellet,
pluss kulturarrangemen-
ter. For å få dette til også i
fortsettelsen kan det nok
være lurt for bedriftene å
tenke samlet. Mulighetene
er der, mener Greta og
Erling.

Forbundet for Ledelse og Teknikk,
FLT, hadde årsmøte i slutten av fe-
bruar, og har valgt Egil Kolvik i
Yara som sin leder. Fra i år er sty-
ret i FLT avd. 034 Glomfjord satt
sammen av representanter fra de
fire største lokalforeningene i om-
rådet - Yara, ScanWafer, HPP og
Meløy ArbeidsTreningsSenter på Reipå. Med seg i styret har
Kolvik  Jon-Einar Kristensen fra ScanWafer som nestleder, Leif
Wassvik i HPP som kasserer, Even Knudsen i ScanWafer som
sekretær, samt styremedlemmene Hilmar Sjøteig (Yara) og Finn
Olsen (Meløy ArbeidsTreningsSenter.
FLT rekrutterer hovedsakelig sine medlemmer blant arbeidsle-
dere og tekniske funksjonærer, og har i underkant av 100 med-
lemmer. De største klubbene er YARA, som har om lag 30 med-
lemmer, og ScanWafer som har ca. 20.

Egil Kolvik
FLT-leder

...og Sture Karlsen
fortsetter i HGBI
Bare seks personer møtte da Hydro Glomfjord Bedriftsidrett-
slag nylig gjennomførte sitt årsmøte. Sture Karlsen var ikke på
valg, og leder dermed fortsatt laget. Runar Horsberg er ny i
styret, og bekler nå vervet som nestleder. De øvrige i styret er
Viola Johannessen (kasserer), Line Rasmussen (sekretær) og
Eskil Storjord (styremedlem).
- Det ble orientert om arbeidet med
å etablere et felles bedriftsidrett-
slag for hele industriparken. Nå
har årsmøtet gitt styret et mandat
til å jobbe videre med en modell
for hvordan dette skal organiseres,
forteller Sture Karlsen.
Nå skal det settes ned en arbeids-
gruppe, og Sture håper å kunne
gjennomføre det nødvendige ek-
straordinære årsmøtet på sensom-
meren.
- Jeg tror en slik sammenslåing er
nødvendig for å opprettholde ak-
tivitetene som i dag og å gi nye til-
bud, sier han.

1. mars ble en om-1. mars ble en om-1. mars ble en om-1. mars ble en om-1. mars ble en om-
bygget kantine tattbygget kantine tattbygget kantine tattbygget kantine tattbygget kantine tatt
i bruk.i bruk.i bruk.i bruk.i bruk.
- Etterhvert som- Etterhvert som- Etterhvert som- Etterhvert som- Etterhvert som
rutiner er skikkeligrutiner er skikkeligrutiner er skikkeligrutiner er skikkeligrutiner er skikkelig
på plass, og dettepå plass, og dettepå plass, og dettepå plass, og dettepå plass, og dette
fungerer på topp,fungerer på topp,fungerer på topp,fungerer på topp,fungerer på topp,
tilbyr vi oss å leveretilbyr vi oss å leveretilbyr vi oss å leveretilbyr vi oss å leveretilbyr vi oss å levere
til de bedriftenetil de bedriftenetil de bedriftenetil de bedriftenetil de bedriftene
som ikke brukersom ikke brukersom ikke brukersom ikke brukersom ikke bruker
kantina pr. i dag.kantina pr. i dag.kantina pr. i dag.kantina pr. i dag.kantina pr. i dag.
Interessen er der,Interessen er der,Interessen er der,Interessen er der,Interessen er der,
forteller daglig leder Jan-Robert Skaland i Meløyforteller daglig leder Jan-Robert Skaland i Meløyforteller daglig leder Jan-Robert Skaland i Meløyforteller daglig leder Jan-Robert Skaland i Meløyforteller daglig leder Jan-Robert Skaland i Meløy
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Rekorden

BEDRE RUTINER GIR
PRODUKSJONSØKNING I SCANWAFER:

Rekordene faller fort i ScanWafer for tiden. 4. april ble beste uke-
produksjon hevet med nye 6.000 kvadratdesimeter, og det er femte
uka på rad at produksjonsrekorden tas. Dermed er det magiske
tallet 1.066.591 kvadratdesimeter. Foreløpig.….

- Det er flere årsaker til
dette, ikke minst har både
operatørene og
vedlikeholdsavdelingen
gjort en kjempejobb og skal
ha skryt for det. Men alle
bidrar jo -  teamledere, la-
ger, innkjøp, rentrommet,
utviklingsavdelingen,  kan-
tine, renhold og administra-
sjonen, sier Frank Johan-
sen, leder på skift 4.
Dermed har blitt kort mel-
lom marsipankakene i kan-
tina den siste tiden…

Passerte millionenPasserte millionenPasserte millionenPasserte millionenPasserte millionen
Senest 25. januar i år var
ukerekorden på 966.112
kvadratdesimeter. Omreg-
net til kun 150 x 150 mm-
wafere ville dette ha utgjort
i overkant av 429.000
wafere. Men ettersom pro-
duksjonen også innbefatter
125 x 125 mm-wafere, er
regnemåten med kvadrat-
desimeter den riktige. Etter
januar har ting skjedd fort.
Rekorden fra 25. januar ble
knust 7. mars: 1 million og

27 tusen kvadratdesimeter.
Så, 14. mars: 1 million og 31.,
og på nytt igjen
21. mars:
1.057.150.
28. mars:
1.060.197.
Og ikke nok
med det:
- Søndag 4.
april noterte vi
u k e r e k o r d
enda en gang.
Nå er den på
1 . 0 6 6 . 5 9 1
k v a d r a t -
desimeter, opp-
lyser Frank.

Endret ruti-Endret ruti-Endret ruti-Endret ruti-Endret ruti-
nernernernerner
Mer om bak-
grunn for re-
kord-ras: stor
grad automati-
sering betyr
ikke at manuell
innsats og opp-
merksomhet er
overflødig.
- Nei, operatø-
renes innsats er svært viktig for
både kvaliteten og mengden. Å
være nøye med innstillinger og
ha gode rutiner betyr mye for
hvor godt fabrikken går. Husk
at det er veldig mange som del-
tar i produksjonen, og det er
viktig å få til gode avløsninger
mellom skiftene. Ellers har vi i
det siste endret på rutiner og
fokusert enda sterkere på for-
siktighet, og det har gitt resul-

tater, forteller Frank.
Produksjonssjef Petter Breivik

forteller at ScanWafer slet med
å nå budsjettmålene i fjor.
- Derfor er det helt avgjørende
at vi lykkes i første og andre
kvartal i år. I tillegg til et sta-
bilt høyt volum er det svært
viktig at vi samtidig klarer å få
til et akseptabelt waferutbytte,
og at kostnadene er under kon-
troll. Men uansett er det selv-
sagt kjempegledelig med
produksjonsrekord 4 uker på
rad! sier han fornøyd.

Bedre i alle leddBedre i alle leddBedre i alle leddBedre i alle leddBedre i alle ledd
Rutiner og forsiktighet gjelder
i alle ledd: Rentrommet skal ha
nok råstoff til enhver tid. I

Thomas Moen på jobbThomas Moen på jobbThomas Moen på jobbThomas Moen på jobbThomas Moen på jobb
i grov-vasken.i grov-vasken.i grov-vasken.i grov-vasken.i grov-vasken.

Finn Nordmo flytter
hjem. Kontorplass i
Glomfjord Industri-
park fra i sommer?

Etter tre år ved Agris hoved-
kontor i Oslo, har Nordmo
nemlig avtale om å gå av med
tidlig-pensjon. Han fyller 62
år 18. juli.
- Jeg er interessert i å bidra
med den kompetansen jeg har
skaffet meg i løpet av årene,
og har snakket med Lothar
Maruhn om et samarbeid. Det
er mange løse tråder ennå,
men vi har snakket om et kon-
tor i industriparken, forteller
han.
Det er heller ikke utelukket at
Finn fortsetter som konsulent
for sin nåværende arbeidsgi-
ver, Yara. I så fall blir det et
spørsmål om kontorsted skal
være Oslo eller Glomfjord.
Finn Nordmo var tilknyttet
SINTEF i Trondheim fra 1970
til -75 før han begynte sin
Hydro-karrière i Glomfjord.
Her ble han til 1999, da han
takket for seg etter mange år
i direktør-stolen. Årene 1999-
2001 tilbrakte han i samme
stilling i Köping i Sverige, der
han i disse dager faktisk vi-
karierer som direktør. Om
han for alvor trer ut av de
y rkesak t i v es
rekker i som-
mer, er altså litt
uavklart, men
dette er sikkert.
- Tilbake i Glom-
fjord blir det fis-
keturer, fjelltu-
rer til fots og på
ski, turer til
hytta i Sverige,
sykling, arbeid med huset i
Glomfjord og foreningsliv.
Dersom jeg rekker over alt, da!

Gaveidé
Har du en jubilant i bedriften?
Noen som går av etter lang og
tro tjeneste? Noen som fortjener
den helt
spesielle ga-
ven?
Nå kan du
bestille en
av Terry
W h i t t a l l s
flotte por-
t r e t t - t e g -
ninger!
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ne faller fort

Arnt Moi (t.v.) ogArnt Moi (t.v.) ogArnt Moi (t.v.) ogArnt Moi (t.v.) ogArnt Moi (t.v.) og
Ronald LundbakkRonald LundbakkRonald LundbakkRonald LundbakkRonald Lundbakk

pakker waferepakker waferepakker waferepakker waferepakker wafere
som aldri før.som aldri før.som aldri før.som aldri før.som aldri før.

Tommy HeianTommy HeianTommy HeianTommy HeianTommy Heian
(t.v.) inspiserer(t.v.) inspiserer(t.v.) inspiserer(t.v.) inspiserer(t.v.) inspiserer
wafere sammenwafere sammenwafere sammenwafere sammenwafere sammen
med skiftledermed skiftledermed skiftledermed skiftledermed skiftleder
Frank.Frank.Frank.Frank.Frank.

God grunn til åGod grunn til åGod grunn til åGod grunn til åGod grunn til å
smile for Agne-smile for Agne-smile for Agne-smile for Agne-smile for Agne-
the Jensen ogthe Jensen ogthe Jensen ogthe Jensen ogthe Jensen og
kollegene ikollegene ikollegene ikollegene ikollegene i
S c a n W a f e r .S c a n W a f e r .S c a n W a f e r .S c a n W a f e r .S c a n W a f e r .
Produksjons-Produksjons-Produksjons-Produksjons-Produksjons-
rekordene fallerrekordene fallerrekordene fallerrekordene fallerrekordene faller
nemlig hyppig...nemlig hyppig...nemlig hyppig...nemlig hyppig...nemlig hyppig...
Alle bildene:Alle bildene:Alle bildene:Alle bildene:Alle bildene:
Edmund UlsnæsEdmund UlsnæsEdmund UlsnæsEdmund UlsnæsEdmund Ulsnæs

digelene kan man få skader på
råstoffet når kvarts og silisium
reagerer med hverandre. Og
ovnene – kanskje det viktigste:
- Her har vi tidligere plagdes
med betydelig utrenning, men
ikke i det siste. Og vi har fun-
net en raskere måte å kjøle ned
og transpotrere varmen ut av
ovnene på, som gjør at produk-
sjonen er økt tilsvarende 4
ingot’er i uka, eller om lag
50.000 kvadratdesimeter.
Etter ovnene kommer sagene.
- Når blokkene skal sages er
det veldig viktig å være nøyak-
tig med innstillingene, og her

er det manuelle arbeidet helt
avgjørende.

Står ikke lenge…Står ikke lenge…Står ikke lenge…Står ikke lenge…Står ikke lenge…
Ukeproduksjonen har altså
stabilisert seg på det som for
ikke mange uker siden var re-
kord-nivå.
- Det spiller også inn at en del
kassettering av wafere, som
tidligere ble gjort manuelt, nå
gjøres av maskin og stadig går
raskere, sier han.
Og i sum gjør dette tydeligvis
at produksjonsrekorder lever
farlig i ScanWafer for tiden…
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Maria har hatt base i Syre-
fabrikken de siste to årene, et-
ter grunnutdanningen ved
Meløy videregående skole i
Glomfjord.
- Nå går jeg som vikar, men

25 år25 år25 år25 år25 år
Maria Tuflåt Andersen, Yara
(4. april)

35 år35 år35 år35 år35 år
Kjetil Rendal, Yara (5. mars)
Ivar Karlsen, HPP (28. mars)
Ådne Helmersen, Yara
(25. mai)

40 år40 år40 år40 år40 år
Werner Krogh, Yara (18. mars)
Sture Karlsen, HPP (21. april)
Frode Pedersen, Yara (4. mai)
Per Harald Eriksen, Yara
(8. mai)

45 år45 år45 år45 år45 år
Hallvar An-
dersen, Yara
(16. mars)
Erik
Knutssøn,
Yara(22.
mars)
Nina Sandvik
Hansen, Yara
(7. april)
Geir Solberg, HPP (5. mai)
Levi Sakariassen, Yara
(15. mai)
Jan Bertheussen, HPP
(27. mai)

55 år55 år55 år55 år55 år
Hermod Nordbakken, HPP
(12. april)
Torill Bergli, Yara (13. mai)
Per Magne Johansen, Yara
(26. mai)

60 år60 år60 år60 år60 år
Børre Harry Johansen, Yara
(6. mars)
Sigurd Andersen, Yara
(21. mars)

Han har hus, to
hytter og to båter.
Og nå bygger han
den tredje, som
sjøsettes til som-
meren! Pensjo-
nist-liv blir neppe
slaraffenliv for
Hilmar Jørgensen
(62).

31. mars gikk Ørnes-
mannen ut porten for
siste gang som arbeids-
taker.
- Ja, jeg har mye å styre
med hjemme, så det blir
vel ikke tid til å savne
denne jobben…sier man-
nen i Lånebua på meka-
nisk verksted på HPP.
Ettersom han ble Hydro-
mann i 1985, ble det i alt
19 arbeidsår i Glomfjord.
Men det skjedde mye før

håper å få noe fast etter hvert.
Mannen min er lærling i PKL
til i august, så da får vi se. I
verste fall får vi flytte på oss,
det finnes jo jobber å få i denne
bransjen.
Maria fikk en ”lang” lærling-
periode ettersom hun ble gra-
vid underveis.
- Da fryktet jeg det verste, men
skjønte jo at jeg som lærling

Hilmar er
blitt pensjonist

han kom så langt:
- Jeg har jo hatt egen båt
siden 1965, og har rodd
fiske alene og med andre
fra Grense Jakobselv til
Lindesnes. Og så har jeg
jobbet en del på frakte-
skute.
I tillegg har Hilmar en for-
tid med montering av be-
tong- og stålmaster – han
har deltatt i linjebygging
på Rjukan, Sunndalsøra
og i Gudbrandsdalen.
Brua i Risøyhamn, den
nye malmkaia i Narvik –
Hilmar var med.
- I Hydro kom jeg først til
bygningsavdelingen, og
jobbet som snekker,
betongarbeider og jern-
binder. Siden 1990 har
jeg vært i Lånebua.
Sier Hilmar, som allerede
er i full gang med travel
tilværelse som pensjo-
nist.

Håper på fast jobb
hadde rett på permisjon slik
som vanlig ansatte. Og bedrif-
ten var veldig flink til å tilret-
telegge slik at jeg slapp natt-
skift og arbeid som ikke anbe-
fales når man er gravid.
Maria er datter av Bjørn Tuflåt,
datterdatter av Brage. På den
andre ”siden” er Ivar Solfall
hennes bestefar.

Gratulerer
Vi gratulerer med rund-dag fra mars og i pe-
rioden fram til neste utgave av Industrifolk i
juni:

Følgende fra Hydro
Agri Glomfjord har
avlagt og bestått
fagprøve i kjemi- og

prosessfaget:

Knut Breivik, 25. feb.
Maria T. Andersen, 25. feb.
Espen Myrvang, 26. feb.

EspenEspenEspenEspenEspen
MyrvangMyrvangMyrvangMyrvangMyrvang

KnutKnutKnutKnutKnut
BreivikBreivikBreivikBreivikBreivik

En kontingent på hele 11
herrer i HPP og Yara har
skiftet arbeidsgiver siden
sist. Vi snakker om dem
som ble overført til D&UN,
eller Hydro Olje og Energi,
den 29. februar i år. Og
HPP-herrene var: Helge
Moen, Øystein Myrvang,
Arne Iversen, Tom Larsen,
Tom Inge Nilsen, Frank
Norum, Kenneth Ytresand,
Tor Ove Gjelseth, Roar Ol-
sen og Arvid Rasmussen.
Samme dato meldte disse
overgang fra Yara til
samme selskap: Torgeir
Karlsen, Geir Hans Han-
sen, Arnt Børre Martinus-
sen og Agnar Andreassen.

Maria Tuflåt Andersen
har tatt fagbrev i
kjemi- og prosess.

Foto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund Ulsnæs

Foto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund Ulsnæs
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om folkom folkom folkom folkom folkom folkom folkom folkom folkom folk
KONTAKT:

Ulsnæs Værsågod
Pb. 205,

8151 Ørnes
edmundul@online.no

99299908

Bernhard Enga har
skiftet fra prosess-
industri til smolt.

- Jeg trives veldig godt med å
ha en kombinert inne- og ute-
jobb, forteller han.
Siden 16. februar har han
fungert som driftsleder ved
Glomfjord Smolt AS, i fravæ-
ret til Torill Abelseth, som har
fødselspermisjon. Etter avvik-
lingen av Promeks har han nå
tatt steget fra å være admi-
nistrasjonssjef i prosess-
industri, til røkting av fisk.
- Ved Glomfjord Smolt har vi
i dag om lag 1,5 millioner fisk
i de fem betong-karene. Arbei-
det mitt består i daglig røkting
i tillegg til driftsplanlegging,
administrasjons- og personal-
arbeid, sier Bernhard.
Opprinnelig er han fra Enga-
vågen, men har vært etablert
med kone og tre barn på Ørnes
siden 1995, da han vendte
hjem til jobben som merkantil
avdelingsleder i
Undervisningsetaten i Meløy
kommune. Før dette hadde
han bodd to år i Havøysund et-
ter utdanningen i økonomi- og

administrasjon ved Høgskolen
på Steinkjer. Fra 2001 ble han
altså ansatt som administra-
sjonssjef i Promeks, men men
måtte se seg om etter annet
arbeid da eierne i fjor høst be-
stemte at virksomheten i Glom-
fjord skulle avvikles.
- Da jeg ble kontaktet om
denne jobben i Glomfjord
Smolt, ga jeg klar beskjed om
at min kunnskap om smolt er
begrenset. Men jeg er villig til
å lære, og teamet er jo det vik-
tige. Totalkompetansen til
teamet og at en spiller på lag,
på samme banehalvdel, det er
det som er avgjørende, slår han
fast.
Bernhard vikarierer for Torill
Abelseth til oktober i år.

Wiktor Karlsen begynte som
bud da han var 16 år, tilbragte
25 år i Fullgjødselfabrikken og
endte opp i Promeks i 2000.
Dermed stod han uten jobb i
fjor høst.
- Fra februar i år jobber jeg for
Meløy BedriftsService, der jeg
bearbeider resirk for
ScanWafer, sier Wiktor.
Resirk kappes, sages, skannes

og grindes før det føres tilbake
i waferproduksjonen. Forelø-
pig gjøres arbeidet i
ScanWafer sine lokaler, men
i vår flyttes sagene opp i MBS-
hallen, der i alt sju skal
sysselsettes i prosessen.
Sammen med seg har han nå
Bjørn Magne Johansen, som
tok fagbrev som elektriker i
2000. Etter en periode i jobb

Wiktor bytter beite

Øyvind Tvedt er nytt
navn i
Glomfjord
Industri-
park.
Fauske-
mannen er
fabrikksjef
for ”Nye
SiNor”, altså
SiTec.

- Jeg skal skaffe meg en leilig-
het her nede, slik at jeg blir
pendler fra Fauske, forteller
han.

Øyvind er sivilingeniør
innen kjemi og har lang er-
faring innen ledelse av pro-
duksjon og fabrikk. 44-
åringen begynte sin
karrière i Hafslund på 80-
tallet. Fra 1991 til -97 ar-
beidet han som produk-
sjonssjef og fabrikksjef for
Stabburets kjøttprodukt-fa-
brikk med 400 ansatte i

Fredrikstad, før
turen gikk til
Sørfold.
- Fra 1997 job-
bet jeg ved Sal-
ten Verk, og har
vært der fram til
nå, blant annet
i jobben som
produksjons-
sjef.
I tillegg til ut-
danningen som
sivilingeniør har
Øyvind 1. avde-

ling jus og er driftsøkonom
fra NKS. 1. mars tiltrådte
han som fabrikksjef i ”Nye
SiNor”.

Ny
fabrikk-
sjef

Siste arbeidsdag
Det er ikke bare Hilmar Jørgensen som har takket for seg gjen-
nom avtalefestet pensjon. 29. februar avsluttet også Egil Nilsen
i HPP sin yrkeskarriére. Og på samme dato som Hilmar, 31.
mars, hadde også Per Johannessen og Willy Andersen siste ar-
beidsdag for Yara.

Ny i smolt

Han er ”bare” 48 år,
men har allerede 32
år bak seg i Glom-
fjord Industripark! Nå
har han byttet jobb.

for Hydro meldte han over-
gang til Promeks sommeren
2002. Fra
12. februar
i år har også
han Meløy
B e d r i f t s -
Service som
arbeidsgi-
ver.
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bedriften:bedriften:bedriften:bedriften:bedriften:
- Det er ikke hvem som eier oss
som avgjør framtida vår. Et solid
fundament for videre drift er det
bare vi som kan lage, sa fungerende
direktør Wenche Olsen til de ansatte
da Hydro Agri ble til Yara 25. mars.
Og fundamentet, det er blant annet
«framtidens KS».

Under en lunsj-markering i fullsatt kantine fram-
hevet hun de siste årenes arbeid med volumøkning
og kostnadskutt. Hovedmålet har vært å bedre
lønnsomheten og sikre nettopp solid fundament.
- Det har vært tøffe tak for mange, men det har
gitt resultater. De økonomiske resultatene er blitt
stadig bedre, ikke minst var 2003 et veldig godt
år, slo hun fast

Blandede følelserBlandede følelserBlandede følelserBlandede følelserBlandede følelser
Torsdag 25. mars blir stående som en merkedag
for de lokale gjødselprodusentene, og for Yara, som
ble svært godt tatt i mot av markedet etter lanse-
ringen på Oslo Børs. I Hydros regi er det i årenes
løp produsert nær 30 millioner tonn fullgjødsel og
kalksalpeter i Glomfjord, og på det meste har over
620 personer vært sysselsatt. Hydro etablerte seg
i 1947, tok ferdige fabrikkanlegg i bruk to år se-
nere, og i august 1955 ble den første fullgjødselen
produsert.
- Jeg har stor forståelse for at det er mange som
har blandede følelser nå. Hele Meløy har levd hand
i hand med Hydro i nesten 60 år, og det er rart
når denne strengen klippes over. Samtidig er jeg
veldig trygg på at Yara vil stå for den samme
ansvarligheten, sa Wenche Olsen i Erik Knutssøns
sykefravær.

Renere KSRenere KSRenere KSRenere KSRenere KS
Hun mener arbeidsplassene i Glomfjord er trygge
dersom man fortsetter å levere de resultatene som
kreves.
- Men vi må henge med i utviklingen, vi må klare
å fornye oss. For det er ikke hvem som eier oss
som avgjør framtida vår. Et solid fundament for
videre drift er det bare vi som kan lage.
Til IndustriFolk forteller Wenche om «Morgenda-
gens KS», som er en viktig del av dette fundamen-
tet.
- Utviklingen har gått fra KS som en enkel
landbruksgjødsel til spesialproduktet C, vann-
løselig KS som i hovedsak benyttes i drivhus og
punktvanning. Nå er vi i gang med et prosjekt som
skal gjøre vår KS betydelig renere og mer oppløse-
lig i vann. Markedsorganisasjonen i Yara presser
på i dette arbeidet, og nå skal det beregnes hvor
mye vi må investere for å få dette til, sier hun.

Mer med YaraMer med YaraMer med YaraMer med YaraMer med Yara
Yara er verdens største leverandør av planten-
æring, og har 7.300 ansatte i 50 land. 1.100 av
disse arbeider i Norge, hovedsakelig ved
produksjonsanleggene i Pors-
grunn og Glomfjord. Selv om
overgangen på det praktiske
planet ikke er særlig merkbar,
setter Hydros farvel følelser i
sving. Både i og utenfor bedrif-
ten finner man mange som
frykter framtiden uten Hydros
«beskyttende» hånd over
Glomfjord. Andre igjen mener
dette tvert i mot er til det be-

Med omfattende sosialt engasjement har HydroMed omfattende sosialt engasjement har HydroMed omfattende sosialt engasjement har HydroMed omfattende sosialt engasjement har HydroMed omfattende sosialt engasjement har Hydro
vært selve ryggraden i Glomfjord.vært selve ryggraden i Glomfjord.vært selve ryggraden i Glomfjord.vært selve ryggraden i Glomfjord.vært selve ryggraden i Glomfjord.

Med sine trygge arbeidsplasser og omfattendeMed sine trygge arbeidsplasser og omfattendeMed sine trygge arbeidsplasser og omfattendeMed sine trygge arbeidsplasser og omfattendeMed sine trygge arbeidsplasser og omfattende
bruk av lokalt næringsliv har Hydro framfor noenbruk av lokalt næringsliv har Hydro framfor noenbruk av lokalt næringsliv har Hydro framfor noenbruk av lokalt næringsliv har Hydro framfor noenbruk av lokalt næringsliv har Hydro framfor noen
bidratt til Meløys nokså stabile folketall og godebidratt til Meløys nokså stabile folketall og godebidratt til Meløys nokså stabile folketall og godebidratt til Meløys nokså stabile folketall og godebidratt til Meløys nokså stabile folketall og gode

tjenestetilbud.tjenestetilbud.tjenestetilbud.tjenestetilbud.tjenestetilbud.

Yara

Kake og lunsj til alleKake og lunsj til alleKake og lunsj til alleKake og lunsj til alleKake og lunsj til alle
da Hydro Agri bleda Hydro Agri bleda Hydro Agri bleda Hydro Agri bleda Hydro Agri ble
Yara 25. mars.Yara 25. mars.Yara 25. mars.Yara 25. mars.Yara 25. mars.
Alle bildeneAlle bildeneAlle bildeneAlle bildeneAlle bildene:::::
Edmund UlsnæsEdmund UlsnæsEdmund UlsnæsEdmund UlsnæsEdmund Ulsnæs

Wenche OlsenWenche OlsenWenche OlsenWenche OlsenWenche Olsen10



Da Meløy ble kraftkommune i begynnelsen av 1900-tallet, forsøkte flere aktø-
rer seg på industriell virksomhet, med og uten hell. Så, i forbindelse med gjen-
oppbyggingen av Norge etter krigen, ble Hydro tilbudt langsiktig avtale for in-
dustriell utnyttelse av Glomfjordkrafta. Ved oppstarten i 1949 sysselsatte
ammoniakkfabrikken og tilhørende verksteder 575 personer, og da Fullgjødsel-
fabrikken ble satt i drift i 1955, stod 752 på lønningslistene. Senere er dette
tallet gradvis redusert, først til 623 i 1980, 544 i 1990 og 188 i mars 2004. Da
er riktig nok 100 ansatte i Hydro Produksjonspartner skilt ut fra statistikken.
I løpet av 57 år er det anslagsvis blitt produsert over 13 millioner tonn mineral-
gjødsel og mer enn 5 millioner tonn kalksalpeter.

Yara (tidl. Hydro Agri Glomfjord)

dre. Wenche Olsen er en av dem.
- Investeringsnivået har vært lavt i Glom-
fjord de siste årene. Jeg tror det blir en
fordel å være en del av et selskap som
kun fokuserer på å produsere gjødsel. Det
er ikke til å komme bort fra at Hydros in-
vesteringer i aluminiumproduksjon, og
ikke minst utvinning av olje, har tatt fo-
kus bort fra landbruksdivisjonen. I Yara
tror jeg vi kan få rom til å investere mer.
Ikke det første året, for da er det full fo-
kus på produksjon, men i årene som kom-
mer.

Tor-Anton Ander-Tor-Anton Ander-Tor-Anton Ander-Tor-Anton Ander-Tor-Anton Ander-
sen og Halvorsen og Halvorsen og Halvorsen og Halvorsen og Halvor
Rønnåbakk ledetRønnåbakk ledetRønnåbakk ledetRønnåbakk ledetRønnåbakk ledet
den historiske firin-den historiske firin-den historiske firin-den historiske firin-den historiske firin-
gen av Hydro-flag-gen av Hydro-flag-gen av Hydro-flag-gen av Hydro-flag-gen av Hydro-flag-
get, samt heisingenget, samt heisingenget, samt heisingenget, samt heisingenget, samt heisingen
av flagget medav flagget medav flagget medav flagget medav flagget med
Yara-logo.Yara-logo.Yara-logo.Yara-logo.Yara-logo.

Statlig kontroll
Staten Norge kontrollerer ca. 35
prosent av aksjene i Yara. Dette
innebærer at myndighetene har
såkalt negativ kontroll, altså
ikke flertall, men det man kan
kalle vetorett. Hydro har solgt ut
31,9 millioner aksjer i forbin-
delse med børsnoteringen av
Yara, der 80 prosent ble utstedt
til Hydros aksjonærer, idet Hy-
dro-aksjen ble splittet- Da Yara-
aksjen ble lagt ut for salg 25.
mars var mottakelsen i marke-
det svært god - Oslo Børs opply-
ser at man kunne ha solgt 20
ganger flere aksjer i selskapet
enn de som var gjort tilgjenge-
lig.

Neverdal skolekorps,Neverdal skolekorps,Neverdal skolekorps,Neverdal skolekorps,Neverdal skolekorps,
under ledelse av Geirunder ledelse av Geirunder ledelse av Geirunder ledelse av Geirunder ledelse av Geir

Nygård, sørget for mu-Nygård, sørget for mu-Nygård, sørget for mu-Nygård, sørget for mu-Nygård, sørget for mu-
sikk både på Øvre ogsikk både på Øvre ogsikk både på Øvre ogsikk både på Øvre ogsikk både på Øvre og

Nedre område.Nedre område.Nedre område.Nedre område.Nedre område.

Farvel, Hydro
Og båten skal hete….
Vemodig for mange: «Hydrogutten» må selvsagt bytte navn. Og «kjønn» …
- Vi er enig om at navnet bør være «Yarajenta», forteller Erling Voll i Yara.
Båten ble bygget i Son i Akers-
hus i 1947-48, og bar navnet
«Hydro» det første driftsåret, før
omdøpingen til «Hydrogutten» i
1950. Etter brannen i 1965
kom nytt overbygg, og dagens
salong og styrhus er fra 1981.
Dette ble flyttet over på det nye
skroget som ble bygget ved
Saltdalsverftet i 1992. Faste
skippere har vært Hans Jonas-
sen fra Glomfjord, Ole Johan-
sen, Alf Kilvik og Arnt Jørgen-
sen, alle fra Ørnes.
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Fire bedriftsklubber,
én fagforening. HIAF
har gått fra å være
Hydro-forening til å
organisere ansatte i
hele Glomfjord
Industripark. – Det
betyr mer innflytelse i
forbundet vårt, fortel-
ler HIAF-leder Frank
Andersen.

Allerede er Hydro-foreningen
splittet i to klubber, Klubb Yara
og Klubb HPP. Nå vurderes det
om de andre lokale klubbene
under Norsk Kjemisk Industri-
arbeiderforbund, også skal
være med.
- Bedriftene har ulike tariffer
og kan ikke snakke for hver-
andre i bedriftsinterne saker.

- For lite samarbeid
HIAF-lederen mener det er for lite samarbeid i næringslivet i
Glomfjord.
- Vi har en unik kompetanse i Glomfjord, og den må vi utnytte
maksimalt. Vi har mye å hente på å støtte opp om hverandres
eksistens, mener Frank Andersen.
Han mener Hydro tradisjonelt har bidratt en god del for å be-
nytte lokale ressurser, men at det er for lite andre veien.
- Det har ikke vært så enkelt å få til godt samarbeid. Den gamle
«Hydro-tenkingen» har nok sinket litt. Sørvisgraden har steget
vesentlig, og vi tror det er dette som skal til fo rå ov4erleve.
Fagforeningen HIAF er opptatt av at næringslivet må bli flin-
kere til å trekke veksler på hverandre, sier han.

- Ta i bruk gassen
- Det er viktig for en fagforening å ikke bli så innsnevret at den
ikke engasjerer seg politisk, slår Frank Andersen fast.
Han mener HIAF bør være med på jobben for best mulig ramme-
vilkår for Glomfjord Industripark. Når beregninger slår fast at
en industriarbeidsplass indirekte skaper grunnlag for 2-3 an-
dre arbeidsplasser, er det viktig at kommunens politikere og
øvrige befolkning er klar over dette.
- En annen viktig sak er at Norge bør ta i bruk gassen vår, ikke
bare sende den i rør til Storbritannia uten å bruke den til å
produsere én eneste kilowatt strøm. Gasskraften blir ikke billig
kraft med det første, men prisen kommer til å gå vesentlig ned
når markedet blir mettet. Da er det viktig at vi er i gang, ellers
blir vi overkjørt av andre som kan produsere billigere enn oss!

Og vi må sikre oss at HIAFs
opparbeidede aktiva og passiva
holdes innenfor Klubb Yara og
Klubb HPP. Samtidig har vi
mye felles, mener Frank.

KrongleteKrongleteKrongleteKrongleteKronglete
Mens dette hele veien har vært
HIAF-styrets mål, altså selv-
stendige klubber under en fel-
les paraply, vedtok årsmøtet i
2002 å ha en helt og holdent
felles forening med et styre der
alle bedriftene var representert.
- Et slikt styre nektet naturlig
nok Jan-Petter Fossum å for-
holde seg til, og dermed ble det
ekstraordinært årsmøte i april
samme år, med påfølgende rent
Hydro-flertall i styret.
Etter at lederen, Geir Karlsen,
ba om avløsning av helsemes-
sige årsaker, tok nestleder
Frank over, først i ett år, før
han nylig ble valgt for to nye.

Mer innflytelseMer innflytelseMer innflytelseMer innflytelseMer innflytelse
- Hvorfor er det viktig og riktig
at industriarbeiderne i parken
samles i én felles forening?
- Det merkes kanskje ikke så
godt lokalt, men i forhandlin-
ger med forbun-
det vårt, Norsk
Kjemisk Industri-
arbeiderforbund
(NKIF), blir dette
en fordel, vi blir
sterkere enn før.
På landsmøtet
blir vi så mange
at vi kan få sterk
innflytelse. I dag
sitter Roger Midt-
hun i landsstyret
for NKIF, og vi
skal fortsette å være med og
påvirke der vi kan, forteller
Frank.
Viktig for den samlende pro-

sessen var at Alf Bjørseth, ved
etableringen av ScanWafer, tid-
lig kom til HIAF med ønske om
at hans ansatte skulle organi-
seres der. Ved årsskiftet hadde
HIAF 374 aktive medlemmer,
av disse 75 kvinner. Foruten

Yara og HPP stod ScanWafer
for 103 medlemmer, SiNor 38,
PQ Norge Silicates 10 og
Promeks 9. Medregnet pensjo-
nister var det totale medlems-

Foreningene s

Vi får sterkere
innflytelse under
landsmøtet.

(FRANK ANDERSEN)

Frank Andersen og HIAF vokser seg sterkere.Frank Andersen og HIAF vokser seg sterkere.Frank Andersen og HIAF vokser seg sterkere.Frank Andersen og HIAF vokser seg sterkere.Frank Andersen og HIAF vokser seg sterkere.
Foto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund Ulsnæs
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samles
tallet 499 ved årsskiftet.

Lønn for kompetanseLønn for kompetanseLønn for kompetanseLønn for kompetanseLønn for kompetanse
og funksjonog funksjonog funksjonog funksjonog funksjon
Til tross for en viss misnøye
med Hydros manglende inves-
teringer i Glomfjord-anleggene
de senere årene, er mange
skeptisk til å si farvel til Hy-
dro-tariffen. I overgangen til
Yara er det imidlertid inngått
særavtaler, så det er liten
grunn til bekymring.
- Yara vil skape et mer realis-
tisk lønnssystem, der det gjø-
res lønnsomt for bedriften å
belønne folk for kompetanse og
hva de faktisk gjør, ikke ut fra
hvilken posisjon de har eller
har hatt.
Vi må også innse at Norge er
et dyrt land å drive industri i,
og derfor må vi ansatte være
fleksible på hvor i bedriften vi

skal jobbe, mener han.

SamfunnsrollenSamfunnsrollenSamfunnsrollenSamfunnsrollenSamfunnsrollen
- Hva blir de viktigste oppga-
vene for HIAF i tiden som kom-
mer?
- Lønna vi har oppnådd er
brukbar. Dersom vi ser rundt
oss, er det viktig at vi får rus-
tet opp Fullgjødselfabrikken –
det viser seg jo at skal kunne
ta ut mer enn 20 prosent mer
der, uten økning i syre-
produksjonen. Ellers mener jeg
det er en viktig oppgave å vise
folk flest hvor viktig prosess-
industrien er for sysselsettin-
gen i denne kommunen. Vi må
engasjere oss i hva som skjer i
2007, når den gunstige kraft-
avtalen ryker. Hva vil samfun-
net støtte opp med?

12 Hydro-veteraner fikk medalje fra Det
kongelige selskap av Norges Vel.

I forbindelse med middag og seremoni på Glomstua 23.
februar ble det delt ut diplom, medalje, pin og muntlig
heder for lang og tro tjeneste. Seremonimester Erling Voll
takket i alt 12 frammøtte Hydro-veteraner for 30 års sam-
menhengende innsats før hjørnesteinsbedriften i Meløy.
Det kongelige selskap av Norges Vel delte første gang ut
sin medalje i 1888, og mens målgruppen først var ar-
beidstakere i jordbruk og private husholdninger, er se-
nere handel, industri og til slutt offentlig sektor innlem-
met. Dag Johansen, Kjell Åge Hagland, Stein Frøskeland
og Svein Knudsen var forhindret fra å møte under sere-
monien i Glomstua.

På bildet ser vi i 3. rekke f.v.: Kjell Åge Pedersen,På bildet ser vi i 3. rekke f.v.: Kjell Åge Pedersen,På bildet ser vi i 3. rekke f.v.: Kjell Åge Pedersen,På bildet ser vi i 3. rekke f.v.: Kjell Åge Pedersen,På bildet ser vi i 3. rekke f.v.: Kjell Åge Pedersen,
Terje Neverdal, Andreas Olsen og Hans Petter Krok-Terje Neverdal, Andreas Olsen og Hans Petter Krok-Terje Neverdal, Andreas Olsen og Hans Petter Krok-Terje Neverdal, Andreas Olsen og Hans Petter Krok-Terje Neverdal, Andreas Olsen og Hans Petter Krok-
nes. 2. rekke f.v.: Svein Bakken, Jon Einar Flink,nes. 2. rekke f.v.: Svein Bakken, Jon Einar Flink,nes. 2. rekke f.v.: Svein Bakken, Jon Einar Flink,nes. 2. rekke f.v.: Svein Bakken, Jon Einar Flink,nes. 2. rekke f.v.: Svein Bakken, Jon Einar Flink,
Roar Bjerga og Robert Wollbakk. 1. rekke f.v.: ArveRoar Bjerga og Robert Wollbakk. 1. rekke f.v.: ArveRoar Bjerga og Robert Wollbakk. 1. rekke f.v.: ArveRoar Bjerga og Robert Wollbakk. 1. rekke f.v.: ArveRoar Bjerga og Robert Wollbakk. 1. rekke f.v.: Arve
Olsen, Viktor Olsen, Per Magne Johansen og JohanOlsen, Viktor Olsen, Per Magne Johansen og JohanOlsen, Viktor Olsen, Per Magne Johansen og JohanOlsen, Viktor Olsen, Per Magne Johansen og JohanOlsen, Viktor Olsen, Per Magne Johansen og Johan
Aksel Norum.Aksel Norum.Aksel Norum.Aksel Norum.Aksel Norum.

12 over 30

19. mars inviterte ordfører
Arild Kjerpeseth bedrifts-
lederne i Glomfjord
Industripark til bli-kjent-
prat med viktige emner:
kompensasjonen for økt ar-
beidsgiveravgift og kraft-
situasjonen etter 2007.
- Et slikt forum for å møtes
er kjempeviktig, og var noe
av det jeg ville få til da jeg
ble ordfører. Nå er vi blitt

enig om å samles på nytt til
høsten, sier han.
Kort tid etter dette møtet tok
Kjerpeseth kommunestyret
med seg til Halsa gjestegård,
og sørget for at kommunens
fremste tillitsvalgte fikk
møte næringslivet. Da stod
nemlig omvisning på Sør-
heim-brygga og EWOS på
programmet.

Foto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund Ulsnæs

Foto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund Ulsnæs
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Etter endt utdanning
gjelder det å få
lærlingplass for elev-
ene ved yrkesfaglige
linjer. Glomfjord er et
aktuelt mål, også når
du er fra Fauske eller
Bodø.

SONDRE MIDTHUN

Silje Mari Isaksen gikk halve
fjoråret på Fauske, og var med
på lasset da foreldrene flytta til
Glomfjord.
- Jeg fikk meg ikke noe hybel
på Fauske, så jeg ble med for-
eldrene mine til Glomfjord for
å fullføre det siste halve året.
Jeg trives mye bedre her enn
på Fauske, så jeg ble værende
her, forteller jenta som går VK1
på barne- og ungdomsarbeider.

Komme seg vekkKomme seg vekkKomme seg vekkKomme seg vekkKomme seg vekk
Hun tror en del av grunnen til
at såpass mange elever og lær-
linger fra andre steder havner
i Glomfjord er at de vil komme
seg vekk.
- Jeg tror nok at mye av grun-
nen til det er at man vil komme
seg til en ny plass, og vil vekk
hjemmefra. Det er nok mye
sånt, sier Isaksen. Neste år
håper hun på lærlingplass på
Ørnes.
- Ja, jeg håper at jeg får lærling-
plass i en barnehage. Hvis ikke
tar jeg kanskje allmenn
påbygging og satser på videre
høyskoleutdanning senere. Jeg
vil gjerne jobbe med unger og
sånt, sier hun til IndustriFolk.

Lærling fra BodøLærling fra BodøLærling fra BodøLærling fra BodøLærling fra Bodø
Kenneth Stormo kommer også
«utenfra». Han er Hydrolærling
og jobber på Autel i HPP, med
vedlikehold.
- Det var jo ikke så veldig
mange andre alternativer enn
Glomfjord, i tillegg har jeg vært
utplassert her før, så det var
ganske greit, sier Bodø-gutten.
Han er på reisefot når vi rin-
ger. Stormo har fått lærling-
plass i Glomfjord via
opplæringskontoret og Finn-
Åge Pettersen.

Søker til
Glomfjord

De er fra Fauske og Bodø, men finner detDe er fra Fauske og Bodø, men finner detDe er fra Fauske og Bodø, men finner detDe er fra Fauske og Bodø, men finner detDe er fra Fauske og Bodø, men finner det
beste utdanningstilbudet i Glomfjord.  Påbeste utdanningstilbudet i Glomfjord.  Påbeste utdanningstilbudet i Glomfjord.  Påbeste utdanningstilbudet i Glomfjord.  Påbeste utdanningstilbudet i Glomfjord.  På
bildet ser vi Silje Mari Isaksen (foran), Lillbildet ser vi Silje Mari Isaksen (foran), Lillbildet ser vi Silje Mari Isaksen (foran), Lillbildet ser vi Silje Mari Isaksen (foran), Lillbildet ser vi Silje Mari Isaksen (foran), Lill

Katrin Hansen og Kenneth Stormo sammenKatrin Hansen og Kenneth Stormo sammenKatrin Hansen og Kenneth Stormo sammenKatrin Hansen og Kenneth Stormo sammenKatrin Hansen og Kenneth Stormo sammen
med opplæringskonsulent Finn-Ågemed opplæringskonsulent Finn-Ågemed opplæringskonsulent Finn-Ågemed opplæringskonsulent Finn-Ågemed opplæringskonsulent Finn-Åge

Pettersen. Foto: Edmund UlsnæsPettersen. Foto: Edmund UlsnæsPettersen. Foto: Edmund UlsnæsPettersen. Foto: Edmund UlsnæsPettersen. Foto: Edmund Ulsnæs

- Det er dem jeg stort sett har
hatt kontakt med, de har fun-
gert på en bra måte, sier Ken-
neth, som trives på jobb.
- Jobbmessig er det ingenting
å utsette på, men det sosiale
livet i Glomfjord er heller la-
bert, synes han.

OpplæringskontoretOpplæringskontoretOpplæringskontoretOpplæringskontoretOpplæringskontoret
Finn-Åge Pettersen er
opplæringskonsulent på
opplæringskontoret, et foretak
som før var tilknyttet kun
Hydro. Nå er det en del av
Meløy BedriftsService, som ad-
ministrerer og formidler lærlin-

ger blant annet til bedriftene i
Glomfjord Industripark.
- Pågangen av lærlingesøkere
utenfor vårt inntaksområde er
ikke så veldig stort, men vi
ønsker å prioritere lokale sø-
kere i størst mulig grad, for-
teller Finn-Åge.

IndustriFolkIndustriFolkIndustriFolkIndustriFolkIndustriFolk
Utgiver: Ulsnæs Værsågod
Adresse: Pb. 205, 8151 Ørnes
Telefon: 99299908

75754805
E-post: edmundul@online.no

Tekst, foto, bildebehandling:Tekst, foto, bildebehandling:Tekst, foto, bildebehandling:Tekst, foto, bildebehandling:Tekst, foto, bildebehandling:
Edmund Ulsnæs
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Skjerpet kontroll av
piper i private hus har
gitt HPP et nytt og
lokalt marked.

Pipa har sprekker, den lekker.
Eller den er ikke godkjent for å
stå inntil treverk. Årsakene
kan være flere for at feieren i
Meløy har gitt private huseiere
mangellapp. Pipa må rives el-
ler fôres.
- Vi har solgt og montert pipe-
rør av syrefast stål til 15-20
husstander siden i fjor høst,
forteller bygningsleder John
Werner Breckan i HPP.

Piper
er nytt
marked

John Werner BreckanJohn Werner BreckanJohn Werner BreckanJohn Werner BreckanJohn Werner Breckan

Ansatt-idéAnsatt-idéAnsatt-idéAnsatt-idéAnsatt-idé
Omfattende nasjonal omtale av
pipebranner og pipers beskaf-
fenhet har også lokalt i Meløy
ført til at en rekke huseiere nå
har et behov for å gjøre utbe-
dringer.
- Det er nok veldig mange dår-
lige piper rundt omkring. Da
det ble mer fokus på dette, var
det at en av våre ansatte fikk
idéen om at vi kunne konstru-

ere et syrefast rør som kan hei-
ses ned i pipa og kobles til ild-
stedene, forteller John Werner.
Tre slike pipejobber sysselset-
ter nå en platearbeider i 1 uke.
I tillegg er bygningslederen og
administrasjonssjefen i HPP
involvert, og ikke minst de to
bygningsarbeiderne som gjør
selve jobben ute hos huseieren.

Med kranbilMed kranbilMed kranbilMed kranbilMed kranbil
Ute på oppdrag samarbeider
Knut Berghei og Alan Shave
med kransjåføren fra Terje
Halsan.
- Da heiser vi raskt og greit rø-
ret ned i pipa. Kommer vi ikke
til med kranbil, kan vi dele rø-
ret i mindre seksjoner og heise
det ned for hånd. Så lager vi
hull til ildstedene, pusser og
isolerer før stussen settes inn,
forteller Knut.
- Dette røret står lenger enn
huset. Det varer til evig tid,
mener Alan. John Werner for-
teller om kostnadene til en pri-
vat huseier ved å velge denne
løsningen på pipeproblemet.
- Det avhenger litt av antall ild-
steder i huset, men rundt
20.000 kroner. Det er en for-

Knut Berghei styrer ned-Knut Berghei styrer ned-Knut Berghei styrer ned-Knut Berghei styrer ned-Knut Berghei styrer ned-
heisingen av syrefastheisingen av syrefastheisingen av syrefastheisingen av syrefastheisingen av syrefast
stålrør i et bolighus istålrør i et bolighus istålrør i et bolighus istålrør i et bolighus istålrør i et bolighus i

Våtvika på Ørnes.Våtvika på Ørnes.Våtvika på Ørnes.Våtvika på Ørnes.Våtvika på Ørnes.
Alle bildene:Alle bildene:Alle bildene:Alle bildene:Alle bildene:

Edmund UlsnæsEdmund UlsnæsEdmund UlsnæsEdmund UlsnæsEdmund Ulsnæs

utsetning at pipa er så rett at
vi får røret ned. Men røret er
raskt å montere, og vi kan også
montere på plass ovnene igjen
og pusse muren.

Skeptisk murerSkeptisk murerSkeptisk murerSkeptisk murerSkeptisk murer
- Og dette er et forretnings-
område som er kommet for å
bli?
- Ja, jeg ser for meg en god del
aktivitet på dette feltet i årene
som kommer, etter hvert som
strengere krav gir huseierne et
behov for utbedringer. Alan er
murer av bakgrunn. Han regis-
trerer at mange, til tross for
skjerpede krav til pipa, velger

å gjøre jobben selv.
- Du ville aldri la hvemsom-
helst fise bremsene på bilen
din, ikke sant? Men slike som
dette satser mange på å gjøre
selv. Det er kanskje ikke så
lurt, mener han.

Alan Shave (t.v.) og Knut Berghei tilpasser ildstedene inne i huset.Alan Shave (t.v.) og Knut Berghei tilpasser ildstedene inne i huset.Alan Shave (t.v.) og Knut Berghei tilpasser ildstedene inne i huset.Alan Shave (t.v.) og Knut Berghei tilpasser ildstedene inne i huset.Alan Shave (t.v.) og Knut Berghei tilpasser ildstedene inne i huset.
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Røykfri
etter

42 ÅR

- Jeg har lyst på røyk hele tida,
så det er bare å stå i mot! Men
jeg kommer ikke til å si at jeg
er ikke-røyker, for da blir den
psykiske nedturen enorm der-
som jeg skulle sprekke, sier
Jan Inge.

Slutt – etter 42 år!Slutt – etter 42 år!Slutt – etter 42 år!Slutt – etter 42 år!Slutt – etter 42 år!
Etter å ha deltatt i gruppe-
røykeslutt i regi av Polarsirke-
len HMS har PQ-operatøren
vært røykfri i seks uker. Og det
er første gang på 42 år!
- Ja, jeg begynte da jeg var 21,
og jeg har aldri forsøkt å slutte.
Før nå. I den tiden var det jo
så vanlig, alle røykte og det var
liksom ingen fare.
- Og hvordan går det nå, da?
- Tja, jeg har ikke merket noe
til det positive som andre snak-
ker om, for eksempel bedre
pust. Jeg har heller aldri vært
plaget med magen før, men nå
har jeg vært en del uvel med
sure oppstøt. Og jeg har ikke
klart å drikke særlig med kaffe,
men ting er nå heldigvis i ferd
med å bedre seg…

Sjefen har skyldaSjefen har skyldaSjefen har skyldaSjefen har skyldaSjefen har skylda
- Hvorfor ventet du så lenge
med dette?

Jan Inge Johannessen (63) har vært røyker
i 42 år. Nå har han gått på røykesluttkurs
og sluttet..

Jan Inge Johannessen har vært røyker i nesten hele sittJan Inge Johannessen har vært røyker i nesten hele sittJan Inge Johannessen har vært røyker i nesten hele sittJan Inge Johannessen har vært røyker i nesten hele sittJan Inge Johannessen har vært røyker i nesten hele sitt
yrkesaktive liv. Nå har veteranen stumpet røyken....yrkesaktive liv. Nå har veteranen stumpet røyken....yrkesaktive liv. Nå har veteranen stumpet røyken....yrkesaktive liv. Nå har veteranen stumpet røyken....yrkesaktive liv. Nå har veteranen stumpet røyken....
Foto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund UlsnæsFoto: Edmund Ulsnæs

- Jeg har aldri følt ubehag ved
røykingen, derfor har jeg aldri
forsøkt å slutte. Og selv om for-
bruket mitt med dagens to-
bakk-priser ville kostet 15.-
20.000 kroner i året, har aldri
økonomien vært noe motiv for
å slutte. Men som minstepen-
sjonist ville det nok merkes
dersom røykingen hadde fort-
satt.
- Hva var det som gjorde at du
sluttet, da?
- Uten at han Trond, sjefen,
hadde presset på, hadde jeg
nok aldri begynt på kurset.
Han tar jo vare på sine ansatte!
Og fruen har mast i mange år,
men hun hadde aldri regnet
med at jeg skulle slutte. Nå er
hun imponert!

Lighteren sviktet…Lighteren sviktet…Lighteren sviktet…Lighteren sviktet…Lighteren sviktet…
PQ-sjef Trond Fagerli har be-
talt kursavgiften for de av de
ansatte som nå har gjennom-
ført røykeslutt-kurs. I tillegg
har han dekket vikarutgifter
når kurset har kollidert med
skiftarbeid.
- Men dersom noen sprekker,
må de betale tilbake for vikar!
slår han fast.
Etter at et liknende kurs ble

avlyst på grunn av dårlig på-
melding i fjor, var han selv iv-
rig pådriver overfor Polarsirke-
len HMS for å få til det samme
i år. Dersom hans tre deltakere
«består», har han faktisk en
røykfri stab på 16.
- Selv sluttet du å røyke for 9
år siden?
- Ja, jeg var kommet til topps

på Sætertind. Jeg hadde tatt en
kopp kaffe og spist to brødski-
ver med brunost. Så skulle jeg
kose meg med en røyk mens
jeg beundret utsikten nedover
Helgeland. Idet jeg skulle tenne
på, sviktet lighteren! Det var da
jeg bestemte meg…

Sju personer, de fleste ansatt i
Glomfjord Industripark, deltok
på røykekurset som ble ledet
av Berit Braseth og Ruth Myr-
vang.
- Alle trakk det
farm som positivt
for motivasjonen
at det var en
gruppe. Dette er
også noe av tan-
ken bak, at det
skal ligge opp-
muntring og for-
pliktelse i å være
flere sammen, for-
teller Braseth.
Opplegget er utar-

Flere
muligheter

beidet av Helsedepartementet,
og ble organisert gjennom seks
samlinger over fem uker fra be-
gynnelsen av februar.

- Kommer det flere
slike kurs?
- Ja, det tror jeg. Det
har vært nokså jevnt
med forespørsler, og
med de kommende
utvidelsene av røyke-
loven tror jeg at det
vil fortsette, sier hun.

BeritBeritBeritBeritBerit
BrasethBrasethBrasethBrasethBraseth


