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ØKER, ØKER: 
Markedsvekst, produk-
sjonsøkning, flere ansatte. 
2006 ble nok et solid år i 
industriparken.

SPENNENDE JOBB:
- Aller best liker jeg å 
jobbe med rogn, sier 
Lise Wallmann. Hun er 
lærling i Marine 
Harvest.

Han trivdes med oppgaven, ordfører 
Arild Kjerpeseth. Nylig var han “seremoni-
mester” da MBS delte ut 45 kompetanse-
bevis til de som bestod fagprøve i fjor. 

De er stolte, 

de er kom-
petente, de 

er

Glomfjord Industri-
park er bare i start-
gropa av hva den kan 
bli, skriver Lina Vibe 
På lederplass.

“Lise Wallmann

FAGARBEIDERE

John Åge Birkelund tar med glede 
mot kompetansebeviset sitt fra 
ordfører Arild Kjerpeseth.
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Gratulerer!
60 ÅR
Hjalmar Dalheim, Yara,14. januar
Lindor Lorentzen, Hydro Production Partner, 5. februar
Knut Griegel, Yara, 6. mars

50 ÅR
Jan Petter Olsen, Hydro Production Partner, 3. februar
Ingar Solberg, REC SiTech, 5. februar
Hilmar Sjøteig, Yara, 24. februar
Leif Kristiansen, Yara, 19. mars
Kolbjørn Solbakken, Yara, 23. mars

45 ÅR
Magnus Sigfred Selstad, Yara, 9. februar
Ann Helen Solbakken, Yara,14. februar
John Are Dahl, Yara, 15. mars

40 ÅR
Raymond Jensen, REC SiTech, 18. februar

35 ÅR
Tommy Lorentzen, Hydro Production Partner, 4. januar

30 ÅR
Hege Sandberg, REC ScanWafer, 2. februar
Jan Ivar Bjørnstad, REC SiTech, 2. mars
Ronald Lundbakk, REC ScanWafer, 8. mars

25 ÅR
Ronny Olsen, PQ Norge Silicates, 5. februar
Katrin Nordli, REC ScanWafer, 24. februar
Thomas A. Antonsen, REC ScanWafer, 26. februar
Brage Tuflåt, REC ScanWafer, 13. mars

20 ÅR
Mads André Karlsen, Yara,12. februar
Anders G. Rossvoll, REC ScanWafer, 8. mars

Jim Christer Johansen er siste skudd 
på stammen i Meløy BedriftsService. Han 
ble nemlig nylig tilsatt i stillingen som 
prosjektleder for etablering av Studie-
senter Meløy. Jim er bachelor i idrett fra 
Høgskolen i Hedmark, der han også tok 
en årsenhet i utmarksforvaltning. Det 
siste året har 28-åringen fra Elverum hatt 
arbeidssted Meløy videregående skole 
på Ørnes, med oppgaver som rådgiver og 
faglærer i gymnastikk og naturfag. I det 2-
årige engasjementet i MBS skal han være 
80 prosent prosjektleder og 20 prosent 
faglærer i naturfag ved MVS i Glomfjord.

Jim Christer Johansen

Dan Solbakken (30) har flyttet til 
Trondheim etter 3 år som logistikksjef i 
REC ScanWafer. Her arbeider han med 
innkjøp for Reinertsen Engineering, som 
er leverandør til olje- og gassindustrien.

Renholder Norma Hillestad gikk av med pensjon i 
juletiden. Dermed har hun takket for seg ved Meløy 
videregående skole i Glomfjord.

Dan Solbakken. 
Foto: privat

Raymond Jensen

Jan Petter Olsen

Lindor Lorentzen

Mads KarlsenJan Ivar Bjørnstad

På etterskudd gratulerer vi:
Stein Kvalnes, MBS, 55 år 3. januar
Kent Kvalnes, REC ScanWafer, 35 år 4. januar
Harriet Andersson, MBS, 65 år 9. januar
Knut Ingebrigtsen, MBS, 65 år 22. januar

Ronny Olsen



Linda Myrvang fortsetter som resepsjon-
ist, men har skiftet arbeidsgiver. Etter 22 
år i Hydro/Yara er hun fra 1. januar ansatt i 
Meløy BedriftsService. 

Hydro Production Partner har ansatt 3 elektrikere i forbindelse med 

årsskiftet: Jim-Åge Jensen, Stian Gjersvik Johansen og 

Ole Johnny Andersen. Mens Ole Vibe, Bjarne Breivik og Jan 

Helge Trøgstad (se egne omtaler) har sluttet i bedriften.

Frode Pedersen, Yara, har meldt over-
gang fra Salpetersyrefabrikken til Ferdig-
vareområdet. Dato 14. oktober. Mens Fritz 
Andersen, Ferdigvareområdet, gikk av som 
afp-pensjonist 31. oktober. 

Lærling Frank Olav Lorentsen har meldt 
overgang fra REC SiTech til REC ScanWa-
fer, og i tillegg byttet fagområde. Han beg-
ynte læretiden som industrimekaniker, men 
har nå valgt å satse på fagoperatørfaget, 
kjemisk teknisk industri, og var i gang hos 
waferprodusenten 1. januar. I REC SiTech 
var for øvrig Espen Jakobsen ferdig med 
sitt engasjement den 31.desember.

Siri Eidet Fygle (36) flytter sammen mannen Knut og 3 døtre 
fra Meråker til Glomfjord og Meløy-industrien. Her blir hun fra 2. 
april ny logistikksjef i REC ScanWafer. Siri er utdannet metallurg 
fra NTNU i Trondheim (1996), og arbeidet som kvalitetssjef og 
innkjøpsleder ved Elkem Meråker til 2005. Etter dette har Vetco 
Gray vært arbeidsgiver – produsent av undervannssystemer blant 
annet til Snøhvit-utbyggingen. Siri har jobbet som prosjektleder 
i bedriften. Ektemannen Knut Erik Fygle (46) er opprinnelig 
fra Bodø, og blir nå prosjektingeniør i i utviklingsavdelingen i 
REC SiTech, og arbeidsfelt blir ulike forbedringsprosesser. Knut 
Erik er av utdanning både cand. scient og elektronikkingeniør 
og har siden 1998 vært driftssjef ved Meråker Miljøtek Hasopor, 
som gjenvinner glass og lysrør til isolasjonsmateriale. Før dette 
arbeidet han med matematikk og fysikk som lektor i videregående 
skole, og før dét igjen som elektronikkingeniør. 

Øyvind Tuflått Haukland fra Ørnes er 
fornøyd om dagen: fast jobb i MBS personel-
lutleie. 31-åringen har stort sett vært industri-
park-mann siden 2002, da han rakk 3 måneder 
i Promeks før staben ble permittert. Han fikk 
imidlertid innpass i waferproduksjonen, og har 
vært der siden, minus en periode uten kontrakt 
der han skaffet seg kompetanse i flislegging 
og vurderte egen virksomhet på det feltet. Men 
så ble det heller tilbake til REC ScanWafer, 
og nå er Øyvind blitt fast inventar i MBS, men 
utleid til waferprodusenten. Dette gjelder også 
Margaretha Storjord, Jan-Erik Fagerli, 
Sonja Svendsen og Monica Østvik. 
Dermed er MBS Personellutleie komplett i 
første omgang, ettersom Jørgen Heen An-
dersen, Aleksander Myrvang, Ole Berg 
og Andre Ludvigsen allerede er på plass.

Ole Vibe (51) ble ved årsskiftet rekruttert til 
REC ScanWafer som teknisk innkjøper. Ole 
er utdannet maskiningeniør fra 1978, og har 
fartstid i Hydro/HPP siden 1984. Før returen 
til hjemstedet Glomfjord skaffet han seg 
videreutdanning i matematikk, og arbeidet i 4 
år for daværende Oslo Techpower. I tiden da 
vedlikeholdstjenestene ble adskilt fra gjødsel-
produksjonen var Ole også en periode utleid 
til Hydro i Bergen, og var knyttet til oljefeltene 
Oseberg Sør og Oseberg Øst. Stillingen hans 
i REC ScanWafer er nyopprettet, og innebær-
er innkjøp og oppfølging av teknisk utstyr og 
reservedeler, nært knyttet til vedlikehold.

Øyvind Tuflått Haukland

Ole Vibe

Siri Eidet Fygle. 
Foto: privat

Frank Olav Lorentsen



REC SiTech presterte å øke 
staben med 50 prosent i fjor 
– fra 43 til 66. Produksjonen 
knuste budsjettet med hele 25 
prosent, og markedet lar seg 
ikke mette. REC SiTech har vel 
rett og slett vært fullklaff, fab-
rikksjef Øyvind Tvedt?

- Jo da, nå er vi fornøyd. Oppstarten var 
imidlertid langt mer komplisert enn vi forutså, 
med en del teknologiske utfordringer vi ikke 
var klar over. Men, nå har vi løst noen av 
dem, og har derfor fått et veldig løft produk-
tivitetsmessig. Dessuten fungerer organisas-
jonen vår godt – folk jobber selvstendig og er 
innstilt på forbedringer.

- Teknologiske utfordringer, hva mener 
du?
- Det går rett og slett på driften av ovnene 
og det å lage silisiumstaver med denne 
strukturen. I starten slet vi med dette, og 
med utgangspunkt i de prosessoperatørene 
vi hadde her fra starten, var det en over-
raskelse for oss. Organisasjonen var vant til 
å lage produkter med mange ulike spesifikas-
joner, og da kom produktivitet, altså volum, i 
andre rekke. Da vi skulle over til å produsere 
bare 2-3 spesifikasjoner, men med sterk 
fokus på stort volum, så ble det en vanskelig 
overgang for organisasjonen.

- Enn nå, da?
- I dag produserer vi 20 tonn silisiumstaver i 

måneden, og det er 4-5 ganger mer enn det 
SiNor noen gang gjorde. Senest i fjor doblet 
vi månedsproduksjonen vår, og i desember 
satte vi ny produksjonsrekord. Men fortsatt 
kan vi produsere mer, dette er en evig om-
stilling.

- Hvor mye mer?
- Med dagens stab og dagens produksjonsut-
styr mener jeg vi kan produsere 50 prosent 
mer volum enn i dag. Dette kan vi oppnå 
med teknologiske tilpasninger, forbedringer 
av  prosessene våre, samt tilpasninger i 
organisasjonen.

- Hvilke tilpasninger?
- Vi organiserer oss mer og mer i retning 
av team uten arbeidsledere.  Erfaringene 

Fullklaff for REC
Fornøyde veteraner: de har vært med siden bedriften het SiNor, og vet hvordan 
det var FØR. Nå kan glede seg over at REC SiTech går svært godt og har planer 
om sterk ekspansjon i Glomfjord. F.v. Cato Olsen, Terry Whittall, Heidi Nymo og 
Hilde Magnussen.

SUKSESS FOR “LILLEBROR” I REC WAFER:  



produksjonssjef Odd Svein Hjertø hadde 
med seg fra EWOS har satt dette mer i 
system, og gitt hver person på teamene mer 
definerte roller og mer ansvar.  Dette har 
blant annet medført at overgang til 6-skift ble 
skrinlagt, og skiftene styrer ferieavvikling, 
konsekvenser av sykefravær og permisjoner 
selv. I tillegg bruker vi lærlinger mer aktivt 
enn før samtidig som opplæringsbehovet 
deres er ivaretatt.

- Og alt dette gir fordeler?
- Vi mener det. For eksempel blir det mindre 
administrasjon i fraværshåndtering, pluss 
at jeg tror det er mer tilfredsstillende for 
skiftene. Det at sykefraværet vårt, som har 
sunket fra 6 prosent i 2005 til 3,4 i 2006, må 

jo også være et tegn på at ting fungerer slik 
det skal.

- Staben har vokst med 50 prosent det 
siste året, ikke mange som slår den?
- Bakgrunnen for dette er at vi har innført 
flere prosess-trinn, og bemanner opp for å 
kunne håndtere en større produksjon. Når vi 
øker volumet så mye som vi har gjort, må vi 
styrke organisasjonen. Alle teamene styrkes 
med 1 person - det blir 5 årsverk - og de 
nye prosessene utgjør 10 årsverk. Logistikk 
styrkes, økonomistyring styrkes og vi har be-
mannet opp på ingeniørsiden for å få inn mer 
kompetanse. I tillegg tar vi inn flere lærlinger 
for å forberede oss på en større verden – nå 
har vi 6, mens tallet for ett år siden var 2.

- Nå venter alle i spenning: blir det stor-
utbygging også ved REC SiTech i Glomf-
jord?
- Det er et mål for REC SiTech at saging av 
blokkene våre til ferdige wafere også skal 
foregå i Glomfjord, istedenfor utenlands, som 
i dag, men dette må styret i REC ta stilling til 
i et møte i vår, så det er det for tidlig å si noe 
om. Det jeg kan si, er at produktene våre er 
etterspurt og ute av døra og solgt idet vi har 
laget dem. Vi har nådd alle målene som ble 
satt i oppstarten, og jeg mener vi fortsatt kan 
produsere 50 prosent mer enn i dag, med de 
21 ovnene vi har. 

SiTech
Øyvind Tvedt - fornøyd fab-
rikksjef, men vil produsere 
enda flere silisiumstaver.

REC SiTech er i tet på 
å registrere og utvikle 
kompetanse i staben. 
– Vi må ha folk med høy 
kompetanse og en or-
ganisasjon som maksi-
malt utnytter det de kan, 
mener Øyvind Tvedt.

Fabrikksjefen slår fast at net-
topp dette er det aller viktigste for 
at REC SiTech i Glomfjord skal 
kunne være konkurransedyktige 
over tid.
- Derfor må vi ha systemer på 
hvordan vi skal utvikle komp-
etansen hos våre egne folk. Og vi 
må klare å rekruttere nye – derfor 
satser vi blant annet bevisst på å 
ta inn flerre lærlinger enn før.
Øyvind sørget for at nettopp REC 
SiTech var første bedrift ut da 
Meløy BedriftsService begynte sin 
kompetanseregistrering i fjor vår. 
De ansattes formelle kompetanse 
– skolegang og annen utdan-
ning – er nedtegnet, samt spesi-
fikk kunnskap den enkelte har i 
produksjonen. Dette materialet 
skal nå databehandles og danne 
grunnlag for neste trinn.
- Med denne oversikten må vi lage 
systemer for å utvikle de ansattes 
kompetanse videre, slik at de kan 
benyttes over et større felt. Vi må 
lage planer for kompetanseut-
vikling, og disse må oppdateres 
fortløpende, opplyser Øyvind.

Mer om REC SiTech-suksessen i 
neste Industrifolk: de tillitsvalgte.

ØYVIND TVEDT
Fabrikksjef REC SiTech

“

Vi har nådd alle målene 
som ble satt i oppstarten, 
og jeg mener vi fortsatt 
kan produsere 50 prosent 
mer enn i dag, med de 21 
ovnene vi har.

Hyggelig å være REC SiTech-ansatt: 
staben vokste med 50 prosent i fjor, og nå 
håper bedriften på godkjenning for stor-
utbygging i Glomfjord.



Årene går fort, ja! Det er ikke få 10-år disse 
karene har rukket å stå i jobb for Hydro, nå 
Yara. Nylig gjorde gjødselprodusenten stas 
på dem i staben som gikk av med pensjon i 
fjor. Første rekke fra venstre: Nils Mentzoni, 
Fritz Andersen, Magnar Edvindsen og Sigurd 
Andersen. Andre rekke fra venstre: Steinar 
Skarstein, Bjarne Johansen, Hans Petter 
Kroknes og Finn Hagevik. Som tidligere 
omtalt i Industrifolk gikk også Helge Grøt-
ting, Sissel Aarstein, Børre Johansen og Rolf 
Pedersen av i fjor.

Yara Glomfjord har en voksen stab med mange veteran-
er. På slutten av fjoråret gjorde bedriften stas på trofaste 
ansatte som i fjor kunne markere jubileum i bedriften. 
Som alltid ble en viktig del av markeringen gjort med 
middag og tilbehør på flotte Glomstua. I år deltok fire da 
det ble vartet opp med middag og tilbehør, og jubilantene 
er tidligere også påspandert hygge-helg i Oslo av konser-
net. På bildet fra venstre: Ellinor Bergli (25 års tjeneste), 
Tor-Anton Andersen (40), Dagfinn Kolberg (25), May-Eli 
N. Johnsen og Egil Kolvik, som representerte ledelsen, 
Albert Larsen (40) og fabrikksjef Wenche Olsen.

Vi leverer ulike trykksaker i fullfarge og 
med god kvalitet:

 -rapporter
 -brosjyrer
 -bedriftsaviser
 -plakater og oppslag

 Formater:  A5, A4 og A3
 Hefter med ryggstift: A5 og A4
 Papirkvaliteter:  Fra 75 til 250 g

 Enten:  kan du levere ferdig original lagret elektronisk. 
 Eller:  vi lager tekst, illustrasjoner/bilder og utformer.
 
 Ferdig produkt leveres på døra hos din bedrift.

 Andre produkter: logo, brevark, visittkort, konvolutter, DM.

Ulsnæs Værsågod kan ta

Trykkejobben
(denne utgaven av Industrifolk er 
trykket i Glomfjord Industripark)

Semco Maritime i Stavanger heter den nye arbeids-
giveren til Roger Holter (31) fra Ørnes og Tor Inge 
Nygård (32) fra Glomfjord. Arbeidssted blir imidlertid 
Aukra, ettersom de to leies ut til Hydro og arbeidet med 
Ormen Lange-feltet. Begge de to har til nå hatt job-
badresse Fullgjødselfabrikken – Roger helt siden 1998, 
da han ble fast ansatt som 18-åring, etter å ha hatt 
læretid samme sted. Tor Inge har vært gjødselmann 
siden 2003, men var 10 år tidligere lærling i Syrefab-
rikken. Årene mellom dette brukte han blant annet til 
å arbeide ved Dyno Industrier på Lillestrøm, og til å ta 
teknisk fagskole i Porsgrunn. Tor Inge underviste etter 
dette ved Meløy videregående skole i Glomfjord. 

Tor Inge 
Nygård

YARA-HEDER TIL
veteraner og

pensjonister

Ulsnæs Værsågod
Glomfjord Industripark

99299908
edmundul@online.no



Det er en stor og travel jobb 
som venter de PQ-ansatte se-
nere i år. Men å bygge ny ovn 
er så til de grader verdt innsat-
sen. Produksjonen kan nemlig 
økes med 25 prosent i forhold 
til i dag.

Beregnet levetid på råglass-ovnen er omlag 
4 år, og siden dagens er fra 2001, går den 
dermed på ”overtid”. 
- Vi har forsøkt å forlenge levetiden ved 
å legge 10 centimeter med ildfast mørtel 
utenpå hovedsteinene. Dette fungerer veldig 
bra på gassfyrte ovner, men tydeligvis ikke 
like bra på elektriske. Nå får vi håpe den 
holder til vi skal bygge ny ovn i august, sier 
fabrikksjef Trond Fagerli.

Stor egeninnsats
7 millioner kroner investerer PQ Europe 
med dette i Glomfjord-anlegget. Betydelig 
sum, men det er nødvendig, og ikke minst 
lønnsomt…
- Det siste året med denne ovnen har vi ikke 
hatt sjanse til å produsere mer enn 30.000 
tonn råglass. Med ny ovn passerer vi 40, 
forteller Trond.
Dermed er det grunn til å se fram til stor-job-
ben fra midten av august, der de 15 ansatte i 
bedriften i høyeste grad er involvert.

Ny ovn gir PQ-økning

Hyggelig å være medlem av styret i 
Si Pro: bedriften er i rask ekspans-
jon og i vår på tur inn i nye lokaler. 
I desember var styremedlemmene 
samlet for blant annet å diskutere 

strategier for den videre driften av 
resirk-behandling i Glomfjord 

Industripark. Bak f.v. Tore Matre, 
Jan-Robert Skaland, Tro-Arne 

Gransjøen. Foran f.v.. Anne Britt 
Norø, Lothar Maruhn og Gry Janne 

Rugås.

- I 2001 var tre innleide murere her oppe, 
men vi jobber like mye som dem. Vi har 
egne arbeidsplaner og turnuser, og det går i 
ett. Først borer vi hull i ovnen, og da tar det 
omlag 1 døgn før den er tømt ned. Så tar 
ned-kjølingen 5-6 døgn, og så følger 3-4 uker 
med intensivt arbeid for å rive den ned og 
bygge opp ny.

Sterke saker
Natriumsilikat. Vi snakker om et basisk 
materiale med nesten 14 i pH (mål for surhet-
sgrad), og som holder om lag 1.600 grader 
Celcius. 
- Hovedsteinene er laget av Zirkonium, 
for å stå imot tæringen. Det er 56 

steiner, som er ovnen, som skal på plass 
- hver med en vekt på 8-900 kilo. I tillegg skal 
utløpet også renoveres. Vi bruker en elektrisk 
truck og stropper i løftearbeidet, forklarer 
Trond.
Utenpå hovedsteinene legges en stor 
mengde isolasjonssteiner, og ytterst sørger 
en stålramme for å holde det hele på plass. 
Gulvet i ovnen må også skiftes ut, samt nye 
12 elektrodeblokker. Og så blir det en god del 
vedlikeholdsarbeid i fabrikken, arbeid som 

Dagens råglass-ovn er overmoden for utskifting. 
Med ny ovn fra høsten vil produksjonen ved PQ 
Norge Silicates øke betraktelig. Bildet under er 
knipset av en operatør under stansen i 2001.



Når de ansatte i Si Pro venter 
utålmodig på å få flytte i nye, 
moderne lokaler, kan de trøste 
seg med særdeles hyggelige 
framtidsutsikter for bedriften. 
Omsetningen skal øke smed 
over 30 prosent i år. Og fortsatt 
kan det bli mye mer å gjøre for 
kundene REC ScanWafer og 
REC SiTech.

- Vi har mange spennende ting på gang, og 
2007 kan bli et år som bringer oss mange 
skritt framover, smiler en fornøyd Si Pro-leder 
Jan-Robert Skaland.
- Det var vel ingen som kunne forutse at ting 
skulle utvikle seg så fort – det er nesten så 
tilværelsen endres litt for hver eneste dag! 
Nå gleder vi oss til å komme oss ut av da-
gens lokaler og få ordentlige arbeidsforhold 
i det nye bygget, mener Wiktor Karlsen, som 
er tillitsvalgt for de ansatte i den raskt vok-
sende bedriften.

Flytteklare
Behandlingen av resirk (avkapp fra produk-

sjonen av silisium-ingoter) dukket opp 
som ett av mange forretningsområder hos 
tjenestetilbyderen Meløy BedriftsService. 
Men leverandører til REC får gjerne mer og 
mer å gjøre, og resirk-aktiviteten antok raskt 
såpass store dimensjoner at MBS-eierne 
valgte å skille produksjonen ut i eget selskap. 
Si Pro ble etablert sist vinter, og staben på 
14 sørget i fjor for en omsetning på om lag 
12 millioner kroner på 10 måneders drift. I 
vår ferdigstiller Meløy Eiendom bygget der Si 
Pro skal flytte inn og bygge opp en virksom-
het tilpasset en spennende framtid. Bedriften 
investerer 12-15 millioner kroner i flytting og 
investering i nytt utstyr.

Vokser raskt
Nybygget, ja. 23. april har Jan-Robert fått op-
plyst som ferdig-dato, og nå forberedes flyt-
teprosessen fra dagens lokaler – det gamle 
verkstedet i Likereretteren – til det splitter 
nye industribygget på tomta etter Kompres-
sorhallen.
- I dag ser vi at man gjerne kunne bygget 
enda større lokaler, for dersom alt vi nå 
jobber med, går i boks, så er bygget fullt, og 
vel så det. Og sånn sett kan dette begrense 

videre utvikling for oss, for på denne tomta 
er jo mulighetene for senere utbygginger 
begrenset i alle retninger. Men, dette ser vi 
for oss at vi kan løse ved å investere i utstyr 
som er mindre plasskrevende, og maskiner 
som utfører flere funksjoner, mener Jan-Rob-
ert.
Han kan konstatere at samarbeidet med 
REC ScanWafer raskt har fått større omfang. 
En forsiktig start med skjæring av resirk-
platene har ført til stadig nye prosesser for 
Si Pro.

Mer fullkommen
- Når REC ScanWafer nå skal kutte stadig 
tynnere wafere, blir avkappet fra ingotene 
tynnere, men samtidig økes produksjonen 
kraftig, så vi får nok stadig mer å gjøre. I 
tillegg får vi en god del resirk opp fra Porsg-
runn, og det må nevnes at vi er godt i gang 
med å forberede produksjon også for REC 
SiTech.
- Ja, omsetningen på 12 millioner kroner i fjor 
skal økes til 16 i år, men så kan det komme 
nye prosjekter?
- Det stemmer, selv om det er litt tidlig å si 
hvor mye som kommer på plass allerede i 

Flytteklar gjeng: staben i Si Pro har opplevd rask økning i oppgaver for waferprodusenten REC ScanWafer. Nå ser de ansatte fram 
til vårens flytting til nye lokaler. F.v. daglig leder Jan-Robert Skaland, Espen Nilsen, Wiktor Karlsen, Benjamin Rasmussen, Torstein 
Svendsgård, Tomas Wassvik, Espen Selstad og Pål Frøskeland.



Stadig behov for nye hender i Si 
Pro, og i løpet av høsten kom blant 
andre Sten-Ivar Johansen med 
på laget. 44-åringen bor på Ørnes, 
men er 
opprinnelig fra Øksnes, der han 
også begynte sin yrkeskarrière med 
9 år som operatør og reparatør i 
Myregruppen. Deretter gikk turen til 
liknende jobb i Melbu Fiskeindustri, 
og senere hadde Sten-Ivar jobb-op-
phold på hurtigruta M/S ”Lofoten” 
og på ulike fabriktrålere. Til Meløy 
kom han midt på 1990-tallet, og var 
innom Nordtrafikk Salten som gods-
bil- og bussjåfør, før han ble ansatt i 
Helgeland Transport i 1996. Da dette 
selskapet gikk konkurs i fjor høst, 
fikk Sten-Ivar jobb som operatør i Si 
Pro.
Andre nye der i gården er for øvrig 
Svein Magne Solheim, Kåre 
Pedersen og Iver Marken.

Sten-Ivar Johansen

Flere til
resirk-staben

 2007 kan bli et 
år som bringer 
oss mange skritt 
framover JAN-ROBERT SKALAND

Daglig leder Si Pro

SI PRO FLYTTER TIL NYE LOKALER I VÅR:

år. En stor sak er erstatningen av dagens 
etsing av resirken, altså det REC ScanWafer 
har gjort etter vår behandling av resirk.Her 
er det ny teknologi på gang, og vi håper at 
dette skal bli løst i vårt nybygg. Dette kan 
bety store investeringer, men vil være et stort 
bidrag til at vi kan tilby REC ScanWafer en 
mer fullkommen prosess fra resirk til ferdig 
råvare som kan kjøres direkte inn i deres 
prosess igjen.

Investerer
Allerede har Si Pro investert betydelig for å 
dekke etterspørselen fra sin oppdragsgiver. 
Før jul kom en spesialbygget sag på plass 
til 1 million kroner, og på vei inn i vår er en 
maskin som skal behandle de såkalte alu-
jiggene (silisiumblokkene limes på disse før 
de går inn i wafersagene). I dag er dette et 
veldig manuelt arbeid med bruk av propan 
og heimelaget slipemaskin, men med en ny 
maskin til 1,5 millioner kroner skal vi lette 
denne prosessen betydelig.
- På toppen av dette overtar vi nå fra 1. 
februar kutting av brukt wire på tromlene til 
sagene. På sikt skal vi nok spesialutvikle en 
maskin til den operasjonen, også.

- Dere får også resirk fra REC ScanWafer på 
Herøya?
- Ja, det er jo ingenting som sier at vi bare 
skal være i Glomfjord! Nå har vi bestått en 
pre-kvalifisering for å levere dit, og kommer 
nok til å få flere forespørsler derfra. Da er 
det selvsagt vårt mål å få oppdrag der nede, 
og i så fall betyr det høyst sansynlig at vi må 
etablere en avdeling av Si Pro i Grenland-
området.

Krever litt ekstra
Tillitsvalgt Wiktor Karlsen synes på vegne 
av de ansatte at Si Pro opplever spennende 
tider. Et minus foreløpig er lokaler som er 
dårlig tilpasset virksomheten i dag og i årene 
som kommer.
- Det var jo greit da vi kom hit, men proses-
sene er blitt raskt endret og vi har fått mye 
mer å gjøre. Dette krever litt ekstra av alle 
sammen, at vi klarer å holde system selv om 
det er trang. Vi har mye å gå på både med 
utforming av lokalene og god ergonomi i 
arbeidet, men dette skal det bli stell på i det 
nye bygget, slår han fast.

“
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- Vi har nesten ikke ledige industriarbeidere igjen i Norge. 
Bransjen trenger 100.000 nye arbeidstakere de neste to 
årene. Skal norske selskaper kunne løse oppdrag her i landet, 
må vi kjøpe inn arbeidskraft, særlig fra de nye EU-landene. 
Stein Lier Hansen, leder i Norsk Industri

- Det som plager dagens solenergiindustri, er at det ikke er nok 
kapasitet til å rense den ren nok. Silisiumet må være superrent. 
Vi jobber med den saken, men jeg kan ikke si hvordan, uten å 
røpe det!
Alf Bjørseth i portrettintervju i Dagens Næringsliv

750 arbeidsplasser i Glomfjord Industripark er både overkommelig og høyst realistisk. 
Produktene våre er sterkt etterspurte, som betyr ekspansjon i flere bedrifter. Nå er de fleste 
også godt i gang med det mange ser på som selve hovedutfordringen …

En rask summering viser at langt mer enn 640 hoder i dag har sitt daglige virke innenfor portene. 
På veien mot 750 er løpet allerede lagt for minst 20 nye i Scan Crucible, og med ja til storutbyg-
ging i REC SiTech kan staben der bli doblet i forhold til dagens 66. I tillegg til dette ser vi at flere av 
produksjonsbedriftene i 2006 økte bemanningen fortløpende. Summert blir dermed ikke veien til 
750 lang. Dras tall-leken enda lenger, tar vi med rekken av ansatte hos ulike bygg- og anleggslev-
erandører som nærmets har meldt flytting hit…

Men så var det hovedutfordringen. Når fortsatt ekspansjon og konkurransekraft skal sikres, ser 
produksjonsbedriftene to faktorer som helt avgjørende: kompetanseutvikling og rekruttering av 
fagarbeidere. På disse feltene registrerer vi at det nå arbeides intenst.

Fra fagopplæringsloven kom på 1980-tallet, forbandt vi satsingen på lærlinger først og fremst med 
Hydro Agri, som den gang hadde om lag 15 lærlinger. Dette har endret seg radikalt. 
Opplæringskontoret i MBS samarbeider i dag med hele 28 bedrifter, og administrerer 80 løpende 

lærekontrakter. 100 er realistisk, sier opplæringskonsulentene.

Bedrifter i regionen tenker offensivt. De engasjerer lærlinger for å kunne 
”skreddersy” framtidig ansatte. Ikke overraskende er det virksomheter i 
Glomfjord Industripark som best viser vei – dette året øker for eksempel våre 
REC-bedrifter sine lærlingkvoter kraftig. Ordfører Arild Kjerpeseth trivdes da 
også godt da han under den tradisjonelle fagbrevutdelingen før jul kunne dele 
ut hele 44 kompetansebevis!

Men satsing på lærlinger løser ikke alene kravene til kompetanseutvikling og 
rekruttering. Yara er bare én av mange bedrifter som nå, gjerne i samarbeid 
med Meløy videregående skole, etterutdanner operatører i små eller store 
grupper. Erfarne ansatte kan strekke seg mot nye utfordringer og kanskje nye 
oppgaver. Samtidig hjelper Meløy BedriftsService 
bedriftene med å registrere kompetansebehov, og har store ambisjoner om å 
tilby ulike kompetansegivende kurs.

Vi ønsker alle god tur videre mot 750. Industrifolk setter av spalteplass til å 
skrive om dem, alle sammen!

Vekst og utfordring



 

På lederplass
RDA-perioden er over – de tre årene bedriftene i Nordland og Troms fikk økt arbeidsgiveravgift fordi EFTA-domstolen slo 
endelig fast at den differensierte arbeidsgiveravgifta nord i Norge var konkurransevridende i henhold til EØS-regelverket. 
Gjeninnføringa av prosentsats 5,1 var en lykkelig beslutning, og det viser seg at EU velger å legge seg på den skandinaviske 
modellen for andre næringsområder i Europa. Avslutningen av perioden innebærer også at Innovasjon Meløy går mot sin slutt. 
Spørsmålet er om virksomhetene i Meløy med lønnskostnader over 3 millioner fortsetter å samarbeide om lokale utvikling-
sprosjekter uten en så klar stimulans som kompensasjonsmidlene har vært.

Som prosjektleder for RDA-utfordringene lokalt har jeg, med god støtte fra styringsgruppa Innovasjon Meløy, rammede virk-
somheter og Meløy Næringsutvikling AS, stått ansvarlig for at deler av kompensasjonsmidlene for Salten skulle tilfalle Meløy. 
Tidlig presenterte vi vår visjon Meløy 2012 + som bar i seg det livskraftige samfunn vi ser for oss i fremtiden. Fem hovedsats-
ingsområder ble poengtert:

• Regionalt kunnskaps-, inkubator- og studiesenter
• Innovasjon Glomfjord Industripark
• Reiseliv
• Industriutvikling – Halsa
• Regionsenter Ørnes

Jeg skal ikke nevne hver prosjektmulighet som er diskutert, vurdert, forkastet eller realisert, 
men vise til noen av resultatene vi har oppnådd gjennom perioden. Realiseringen av Schalthu-
set Inkubator har gitt infrastruktur til etablering av ny type virksomhet i Glomfjord Industripark. 
Meløy BedriftsService AS har også satt større fokus på egen rolle som kompetansemekler og 
leverandør, og MNU har over en periode på nesten to år jobbet aktivt og fokusert for realisering 
av en ny fabrikk i Glomfjord Industripark, ScanCrucible. 

Like viktig for fremtidig utvikling av industriparken er opprettholdelsen av dialogen, fellesskaps-
forståelsen, det langsiktige perspektiv og løsningsviljen blant samtlige bedriftsledere i Glomfjord 
Industripark. I møte med andre industriparker i Norge så vi at vårt miljø har fortrinn på bakg-
runn av god kommunikasjon internt i parken, og at man i et samfunnsperspektiv har en felles 
oppfatning av hvilke utfordringer man står overfor.

Meløy kommune har fått tilsagn på 1.3 millioner kroner til realisering av Æsøyneset Indus-
triområde, og utvikling av Ørnes sentrum. Av totalsummen for begge prosjektene utgjør ikke 
dette de store midlene, men næringslivet i Meløy har gjennom egne kompensasjonsmidler 
uttrykt viktigheten av at kommunen realiserer disse infrastrukturelle prosjektene, for å sikre 
næringslivet fremtidige gode vekstvilkår. 

Glomfjord Industripark er bare i startgropa av hva det kan bli. Tilrettelegging for en livskraftig 
industripark i fremtiden er viktig, og skal vi bli ”Nord-Norges mest innovative industripark” vet vi 
at vi må jobbe for å bedre flere rammebetingelser parallelt. Noen utfordringer løser vi internt, 
mens andre områder krever et nært samarbeid med regionale og lokale politikere og kommun-
ens administrasjon. Et godt eksempel på dette er profilering av Meløy som en attraktiv kom-
mune å bosette seg i.

Kompensasjonsmidlene ga oss incentivet til å sette oss ned sammen, diskutere og samhandle. 
Med Innovasjon Meløys nedleggelse forsvinner en av de viktige møteplassene. På bakgrunn 
av hva vi har oppnådd, men ikke minst hva som gjenstår, oppfordrer jeg vårt vitale og spen-
nende næringsliv til å danne en felles møteplass, eksempelvis Meløy Næringsforum, som kan 
ivareta og videreutvikle dialogen som har vært helt nødvendig for å oppnå det vi har skapt til 
nå. Vi møtes! 

Lina Vibe
Prosjektleder RDA
Meløy Næringsutvikling AS

Dialog og samhandling – viktige utviklingsfaktorer

- Meløy kommune har bidratt betydelig til etablering av det sol-
eventyret vi ser i Glomfjord, og jobber aktivt for å utvikle nye 
industri basert på de bedrifter som finnes her. Den kvartsvisjonen 
som man nå jobber med å realisere er svært dristig og spen-
nende. Sonja Steen, fylkesråd for næring og samferdsel

- Det veldige trykket vi har i arbeidsmarkedet kan få lokket fram 
de marginale gruppene som sliter med å komme inn på arbeids-
markedet. Men arbeidsinnvandring kan føre til at flere nordmenn 
støtes ut av arbeidsmarkedet og over på trygd.
Seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret



FAGBREV I BOKS: bak fra venstre Espen Steiro (IKT-
driftsfaget) og Marit Henriksen (aktivitørfaget). Foran fra 
venstre Sigurd Engvik Rasch (elektrikerfaget), Henrikke 
Kvam Fagerli (elektrikerfaget) og Jan-Terje Ytterstad 
(automatikerfaget).

- Sats videre i 
- Hver dag jobber vi 
for at det skal være 
attraktivt for dere å bo 
og jobbe i Meløy. Jeg 
håper dere vil satse 
på oss også i fortset-
telsen! innledet Arild 
Kjerpeseth, da han 
som første ordfører 
stod for den tradis-
jonelle utdelingen av 
fagbrev. 

- Jeg er så heldig å være 
ordfører i Meløy – en kommune 
med et fantastisk næringsliv som 
går så det suser. Nå er arbeids-
markedet slik at det er kamp 
om de ledige hendene, og det 

betyr at vi må sloss mot de store 
byene. Vi arbeider hver dag for 
å gjøre kommunen attraktiv å bo 
og jobbe i, sa Arild, som tydelig 
trivdes i det tallrike førjulssel-
skapet. 

- Vær forbilder!
Som vanlig var det Opp-
læringskontoret, MBS som in-
viterte, og denne gang til ”egne” 
lokaler, nemlig Kantina på Øvre 
Område. Foruten en rekke 
ferske fagarbeidere og en del 
bedriftsledere, var også den vi-
deregående skolen representert. 
Studieinspektør Roar Jensen:
- Dere som er hovedgjester i dag 
er nå 
fagarbeidere. Det betyr at dere 

representerer den kunnska-
pen som samfunnet etter hvert 
forventer skal lære opp framti-
dens arbeidstakere. Det er god 
grunn til å gratulere bedriftene 
som nå har fått gode fagarbei-
dere. Likevel skal vi også være 
ydmyke og takke lærebedriftene 
som har stillet seg til rådighet for 
dere.
Roar ba de nyutdannede være 
bevisst på sine roller som for-
bilder for kommende lærlinger. 
Og orienterte forsamlingen om 
at et mål med Kunnskapsløftet 
er at unge skal få tidligere og tet-
tere bånd til lokalt næringsliv for 
bedre å vite hva de går til og hva 
de ønsker etter endt skolegang.

- Gir uttelling!
Opplæringskonsulent Finn-Åge 
Pettersen hadde med seg 45 
innrammede fagbrev for året 
2006 – 2 flere enn året før. De 
aller fleste var møtt fram for 
å motta kompetansebeviset i 
sosialt samvær med nær fullsatt 
Kantine og til kaffe og bløtkake.
- Gratulerer med dagen – jeg 
er overbevist om at dette er en 
satsing hver og en vil få uttel-
ling for i tiden som kommer, sa 
Finn-Åge.
I alt var 12 fagområder repre-
sentert i utdelingen, og aller flest 
fagbrev ble tildelt i fagoperatørf-
aget, kjemisk teknisk industri.

FAGBREVUTDELINGEN 2006:

Disse har også bestått fagprøve og fått 
fagbrev i 2006: 
Liv Elin Vangen (barne- og ungdoms-
arbeiderfaget), Svein Olai Kibsgaard 
(elektrikerfaget), Vibeke Halvorsen 
(omsorgsarbeiderfaget), John Are Dahl, 

Martin Fallhei og Andrè Ludvigsen (alle 
kjemiprosessfaget), Erik Almli, Anders 
Eilertsen, John Åge Birkelund, Børge 
Hansen, Per Arne Hansen, Fred Ove 
Pedersen, Eva Rendal, Kurt Sjøteig, 
Aleksander Skaugvoll, 

Kenneth Solbakken, Kjell Linas Sol-
haug, Finn Stavnes, Vidar Wallmann, 
Kjell Hugo Wilmann og Kenneth 
Wolden. (alle fagoperatørfaget, kjemisk 
teknisk industri).

FAGBREV I BOKS: bak fra venstre Paul Roger Brattøy og 
Svein Roger Fagerli (begge fagoperatørfaget, kjemisk teknisk 
industri). Foran fra venstre Ragnhild Heen Andersen (fagop-
eratørfaget, kjemisk teknisk industri), Jørgen Heen Andersen 
og Ørjan Johansen (begge kjemiprosessfaget).



FAGBREV I BOKS: bak fra venstre Anita Sannes (materialad-
ministrasjonsfaget), Bjørnar Solbakken (platearbeiderfaget) og 
Stig-Inge Hansen (platearbeiderfaget). Foran fra venstre Frank 
Isaksen (materialadministrasjonsfaget), Renèe Cicilie Lihall 
(kokkfaget) og Torgeir Jenssen (industrimekanikerfaget).

FAGBREV I BOKS: bak fra venstre Tore André Olsen, Eirik A. 
Pedersen, Aleksander Myrvang og Steinar Skogli. Foran fra 
venstre Jarl Ivar Mikkelborg, Irene Solem, Christoffer Andrè 
Seljeseth og Roald Krogh (alle på bildet: fagoperatørfaget, 
kjemisk teknisk industri).

Aleksander Myrvang 
(fagoperatørfaget, 

kjemisk teknisk industri) 
og Renée Lihall (kokke-

faget) var blant de mange 
som nylig mottok 

kompetansebevis fra 
MBS. I år var det ordfører 

Arild Kjerpeseth som 
stod for selve utdelingen.

Meløy!



Og så er det avklart at rørlegger 
og sveiser Jan Helge Trøgstad 
(58) har gjort sine siste oppdrag 
for Hydro Production Partner. Fra 
årsskiftet er han nemlig uføretryg-
det, etter 28 år i Glomfjord Industri-
park. Jan Helge er opprinnelig fra 
Trondheim, der han tok læreplass 
hos rørleggerbedriften Setsaas fra 
1968. I 1977 kom han for første 
gang til Glomfjord, der ombyg-
gingen fra umettet til mettet damp 
i Syre A ble et oppdrag på innpå 
ett år. Neste skritt ble fast jobb i 
røravdelingen på Hydro fra januar 
året etter. Da han fikk helseproble-
mer i 2004 inntok han verktøy-bua 
etter Hilmar Jørgensen, men har 
vært sykemeldt fra jobben siden 
tidlig i fjor.

Bjarne Breivik (62) har takket for seg siden sist – 
Neverdal-mannen er afp-pensjonist fra årsskiftet. Bjarne ble 
Hydro-mann i 1974, og rakk dermed å arbeide 32 år som 
platearbeider og sveiser i Glomfjord. Før han kom til Meløy, 
rakk den unge Askøy-mannen å være fisker på farens skute, 
matros i utenriksfart og senere platearbeider og sveiser i 
Munck Cranes, Bergen Mekaniske Verksted og Kværner 
Brug. Det var som ansatt hos sistnevnte at han kom til 
Glomfjord første gang i 1972 – oppdraget var den største 
av tørketromlene i Fullgjødselfabrikken. Møtet med hans 
nåværende kone på St. Hansaften samme år gjorde at han 
vendte tilbake i -74, og siden ble han altså. Nå skal det leses. 
- Ja, jeg liker å lese, og så skal jeg mosjonere en del. Selv 
om jeg er blitt pensjonist, skal jeg jo fortsette i sykkelgruppa 
der inne – det er sosialt og hyggelig. 

Jan Helge Trøgstad
Bjarne Breivik

HPP-karrièren er over

En av våre samarbeidspartnere har planer om oppstart av butikk i Glomfjord. Butikken vil ha 
salg av forbruksmateriell til bedrifter i Industriparken og til andre næringsdrivende i Meløy. 

I denne forbindelse ønsker vi å komme i kontakt med en person som kan gå inn som leder av 
butikken. Vi er på jakt etter en dyktig og omgjengelig kremmer som kan bidra til utvikling av 
konseptet.

Vi kan tilby en spennende og travel jobb, godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser 
med en god pensjons- og forsikringsordning. Nødvendige opplæring vil bli gitt.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Tor-Arne Gransjøen, tlf. 90013956.

Høres dette interessant ut,  sender du en kortfattet søknad med CV på mail til:
lill@mbs-as.no  innen 09.02.2007. 

Meløy BedriftsService AS (MBS) er en ung servicebedrift etablert i Glomfjord Indus-
tripark - ett av de mest spennende industriområder i Nordland, med over 600 tilsatte. 
MBS har i dag 27 motiverte medarbeidere som daglig leverer tjenester innenfor 
opplæring, kantinedrift, transport, varehandtering, vaktmestertjenester, sentralbord, 
utleie av personell og portvakt. Blant våre eiere er industribedrifter  som Yara Norge, 
REC ScanWafer og REC SiTech -bedrifter som også er våre største kunder. 

Ny industributikk i Glomfjord - butikkleder

Roar Karlsen i REC Wafer ventet ikke 
lenge med å skaffe seg oversikt over 
nye ansvarsområder. Bare en uke etter 
tiltredelsen som driftsdirektør i waferdi-
visjonen, var han tidlig i januar nemlig på 
plass i lokalene til REC ScanWafer og 
REC SiTech i Glomfjord. Roar har nå det 

overordnede ansvaret for å samordne og 
gjøre produksjonsvirksomheten i REC Wa-
fer best mulig, og det er ham Tore Matre og 
Øyvind Tvedt nå skal rapportere til. Karlsen 
kommer fra jobben som fabrikkdirektør for 
REC ScanWafer på Herøya.

Nyutnevnt driftsdirektør i REC Wafer, Roar Karlsen, 
ventet ikke lenge med å besøke REC SiTech i Glomfjord.

NESTE UTGAVE av Industrifolk 
distribueres i bedriftene 
mandag 26. mars.
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Yara-medarbeidere jubler over 
å ha fått konsernets 
Sikkerhetspris for 2006!

I tett konkurranse mot 3 andre Yara-anlegg, 
blant annet i Italia og Tyskland, ble Yara 
Glomfjord nylig tildelt den høythengende 
Sikkerhetsprisen fra egen konsernledelse. 
Wenche Olsen er stolt:
- Bare det å bli nominert er en stor ære 
– når vi nå vant, er vi veldig stolt og fornøyd. 
Samtidig er det litt sånn Ops! – at det lett 
kan bli at vi faller litt tilbake og slapper litt av. 
Og da er jeg redd for at det fort kan komme 
til å skje noe igjen. Nå gjelder det, mer enn 
noen gang, å være skikkelig på hugget! sier 
fabrikksjefen.

Sikker adferd viktigst
Den lokale ledelsen har tidligere år unnlatt 
å argumentere for seg selv i nominasjonen 
av kandidater. Man har syntes at det rett og 
slett ikke har vært fortjent - det har vært for 
mange hendelser og alvorlige tilløp til skader. 
I 2006 var det derimot Yaras Sikkerhet-
skomité som nominerte kandidater.
- Det er ingen tvil om at satsingen på Ad-
ferdsbasert Sikkerhet (ABS) har hatt stor be-
tydning allerede. Styringsgruppen og lederen 
av den har vist et stort engasjement, og har 
klart å videreføre dette i de ulike avsnittene 
der de daglige utfordringene er. Vi er kommet 
lengst på ABS i Yara, opplyser HMSK-sjef 
Oddmund Storaker.

0 skader
Konsernets HMS-ansvarlige, Tore Jenssen, 

supplerer i juryens begrunnelse:
- Dere har oppnådd knallbra resultater og 
viser vei i innføringen av ABS. Vi tror at dere 
vil bevise at ABS er et verktøy som stimulerer 
til økt medvirkning! 
- De siste årene har vi hatt flere alvorlige 
tilløp, men ingen det siste ¾ året. Antall epi-
soder der det har vært flaks at det ikke ble en 
ulykke, er sterkt redusert, opplyser Wenche.
- Så er det litt tidlig å si om dette allerede 
skyldes prosessene vi har startet, eller om 
det er tilfeldigheter.
Nå planlegges det uansett en markering 
for alle ansatte, i forbindelse med prisover-
rekkelsen. Glomfjord har vunnet Yaras 
Sikkerhetspris.

Yara tok prisen
Fabrikksjefen roser alle ansatte i alle avsnitt - Syrefabrikken, Ferdigvareområdet og Pakkeri-Kai-Lager. Glomfjord er nemlig tildelt 
konsernets egen sikkerhetspris for 2006.

- Det er ingen tvil om at 
satsingen på Adferdsba-
sert Sikkerhet (ABS) har 
hatt stor betydning aller-
ede. Styringsgruppen har 
vist stort engasjement.

“

ODDMUND STORAKER
HMSK-sjef Yara Glomfjord

- Bare det å bli nominert er en stor ære – når vi nå vant, er vi 
veldig stolt og fornøyd. Samtidig er det lett nå og slappe av litt. 
Men nå gjelder det, mer enn noen gang, å være skikkelig på hug-
get! sier fabrikksjefen.



REC ScanWafer bygger ut for 
370 millioner kroner i Glomf-
jord. Bedriften har et vedvar-
ende sug etter fagfolk, og tar 
konsekvensen av dette: fra 
neste år tas 2 lærlinger inn 
årlig på hvert av de 6 skiftene i 
produksjonen. - En ferdig op-
plært lærling er den største 
ressursen vi har i produksjo-
nen vår, mener Ragnhild Heen 
Andersen.

- De andre operatørene mestrer stort sett 1-2 
stasjoner, mens lærlingene blir etter hvert de 

mest allsidige vi har. I løpet av læretiden får 
de nemlig opplæring på alle stasjonene, for-
teller Ragnhild, som er ansvarlig for lærlinger 
i bedriften.

Ideelle folk
REC ScanWafer produserer tynne silisium-
skiver til solcelleindustrien. Etterspørselen er 
voldsom på verdensmarkedet - glomfjordbed-
riften har solgt sin produksjon flere år fram i 
tid. Nå styrkes satsingen på lærlinger – i år 
skal 2 inn på hvert av de 6 skiftene i produks-
jonen. Hvorfor?
- Lærlingene er en stor ressurs, og de kan 
spesialopplæres til vår produksjon. De er 
på en måte ideelle folk fordi de har så stor 

innsikt i hele produksjonen. Og med den ut-
byggingstakten vi har, trenger vi antageligvis 
enormt med folk etter hvert,  forteller operatør 
Roger Hedstrøm, som har instruert lærlinger 
i 20 år.

Gode penger
Mikael Dahl er andreårslærling i kjemisk-te-
kniske fag.  
- Jeg ble kjempebra mottatt og fulgt opp. 
Trives kjempegodt her.
- Hvorfor?
- Tja, det er stortrivelig, jeg kjempekoser meg 
på skiftene. Det er miljøet, da, man finner to-
nen med en gang – vi flirer og har det trivelig. 
Tror nok mange har lyst til å komme hit – det 

- Lærlingen - vår
- En lærling som er ferdig opplært kan være den viktigste 
ressursen vi har i produksjonen vår, mener Ragnhild Heen 
Andersen og Roger Hedstrøm i REC ScanWafer. Glomfjord-
bedriften trapper nå opp satsingen på lærekontrakter.

Arbeidsledigheten er rekordlav i Meløy. 
Samtidig er etterspørselen etter fagarbeidere 
stor i Glomfjord Industripark de neste årene.

- Tror nok mange har 
lyst til å komme hit, 
mener Mikael Dahl. 

– Det er gode penger 
i å gå skift, og fine 

friperioder. Ungdom er 
jo arbeidslystne med 
masse energi, så det 

er en god mulighet, 
sier han.



viktigste ressurs

er gode penger i å gå skift, og fine friperiod-
er. Ungdom er jo arbeidslystne med masse 
energi, så det er en god mulighet.
- Videre, da?
- Jeg blir nok ikke i Glomfjord, men jeg vet 
ikke. Kanskje mer skole, et fagbrev til? 
Uansett er det godt å få et fagbrev og ha noe 
sikkert å stå på.

Lærlingen skjermes
- Ikke enkelt å skjerme lærlingene fra den 
ordinære produksjonen, når det er slik trøkk 
etter folk som dere har, Ragnhild?
- Nei, men vi har som mål at de raskt skal 
føle seg trygge og bli delaktige, ikke bare 
stå og se på. Vi forsøker vi å kjøre hardt på 

at de ikke skal inn i ordinær produksjon det 
første året, slik at de kan lære seg alle stas-
jonene. Så er det andre året mer et verdis-
kapingsår for bedriften.

Lærlingene inspirerer
Og lærlingene som velger Glomfjord Indus-
tripark har neppe noen fare – etterspørselen 
etter fagarbeidere er stor. I REC ScanWafer 
inspireres også andre ansatte til å skaffe seg 
fagbrev, sier Ragnhild. I en periode har så 
mange som 20-30 tatt fagbrev hvert år.
- Selv tok jeg først fagbrev i kjemi- og 
prosessfag og så kjemisk teknisk. Det er 
klart man får mer forståelse for helheten i 
produksjonen, mener Ragnhild.

- Dette ser ledelsen, og mange ansatte uten 
fagbrev tar nå videreutdanning for å skaffe 
seg det. Når lærlingene kommer inn, med 
mange spørsmål, ser de ansatte at de må 
skjerpe seg og friske opp kunnskaper.
Fabrikkdirektør Tore Matre supplerer:
- Lærlinger er grunnlaget for videre rekrutter-
ing i REC ScanWafer. På denne måten har 
vi muligheten til å ansette de som allerede er 
opplært og vi vil ha en større fleksibilitet enn 
om vi skulle gå på det “eksterne” markedet.

Industripark-bedriftene forsøker å sikre fram-
tidig rekruttering ved å satse langt sterkere 
på læreplasser. REC ScanWafer dobler i år.

- Lærlinger er grunnlaget for 
videre rekruttering i REC Scan-
Wafer, fastslår fabrikkdirektør 
Tore Matre. Nå øker han in-
ntaket av lærlinger betydelig.

- De andre operatørene 
mestrer stort sett 1-2 
stasjoner, mens lærlingene 
blir etter hvert de mest 
allsidige vi har. I løpet av 
læretiden får de nemlig 
opplæring på alle 
stasjonene.

RAGNHILD HEEN ANDERSEN
Ansvarlig for lærlinger i REC ScanWafer



Langt renere vann. Slutt på 
dannelse av belegg i kjel-rør. 
Dette er hyggelige konsekven-
ser av Yaras investering i nytt 
vannrenseanlegg i Syrefab-
rikken. Og det åpner for økning 
i produksjonen.

Syrefabrikken er selve hjertet i produksjonen 
av mineralgjødsel, og Yara trenger vann 24 
timer i døgnet, 365 dager i året.
- For det første skal vi nå unngå groing 
i rørene, som skal forlenge levetiden på 
utstyret og redusere behovet for vedlikehold. 
På grunn av bedre kjøling kan dessuten Full-
gjødselfabrikken forsynes med mer damp, 
som er et ”gratisprodukt” fra produksjonen. 
Dette gjør at vi sparer energi, opplyser drifts-
ingeniør Gunnar Estensen i Syrefabrikken.

0 groing
Tidligere var det ikke rent nok, vannet til 
syreproduksjonen. Dermed la kalsiumpar-
tiklene seg som belegg inne i kjel-rør. Dette 
gir dårligere kjøling og påfølgende overop-
pheting av rør. Resultat: sprekkdannelser. 
Under fjorårets revisjonsstans ble det gamle 
renseanlegget i Syre B erstattet av nytt, og 
senere er også Syre A hektet på.
- Vannrenseanlegget løser problemene med 
groing, opplyser Stig Are Remmen, som har 
fulgt opp prosjektet for Yara. Han avslutter 
i vår sitt studium i teknisk kybernetikk – et 
studium som blant annet tar for seg oppfør-
sel og styring av forskjellige systemer, som 
roboter eller kjemiske prosesser.
- Først går vannet gjennom et filter på 0,1 
mikrometer, som samler opp organiske 
stoffer og grove partikler som for eksempel 
humus. Deretter kommer et filter som tar bort 
salter. Da kan vi sende vann til lagertanken 
som er svært rent, faktisk så rent at det ikke 
er noe særlig å drikke. 

Kan øke produksjonen
- Hvordan har innkjøringen av anlegget gått, 
Gunnar?
- Litt innkjøringsproblemer har det vært, men 

Renere vann
= økt produksjon

Stig Are Remmen er i ferd med å avslutte 
sitt studium i teknisk kybernetikk, og har 
fulgt opp prosjekt vannrenseanlegg for 
Yara. – Dette løser problemene med gro-
ing, forteller han.

- Vi hadde noen innkjøringsproblemer 
med det nye vannrenseanlegget, men i 
grove trekk har det 
gått imponerende 
bra, mener drifts-
ingeniør Gunnar 
Estensen.

i det store og hele har det gått imponerende 
bra. Operatørene har fått litt arbeid med å 
re-starte filtrene, men sammenliknet med 
tidligere er det langt mindre manuelt arbeid. 
Da måtte det åpnes og stenges ventiler, 
tilbakespyles og så videre. Nå er det stort 
sett bare å trykke på knapper. Mens vi først 
kjørte vann bare til Syre B gjennom anlegget, 
er også Syre A med nå, og jeg vil gi skryt 
til operatørene for en positiv holdning ved 

i gangkjøringen og opplæring på det nye 
anlegget.
- Hvilke konsekvenser har dette for produks-
jonen i Syrefabrikken?
- Mindre belegg gir bedre kjøling, og dermed 
bedre produksjonsforhold. Samt at problemet 
med overoppheting og stadig vedlikehold av 
kjelen er eliminert. Dessuten er jo dette van-
nrenseanlegget dimensjonert for økning av 
produksjonen.



FAGBREV I BOKS: med god tilrettelegging 
økonomisk og praktisk fra arbeidsgiver 
EWOS, har disse karene hevet sin fagkom-
petanse de siste årene. Nå har de fått tildelt 
sitt fagbrev i fagoperatørfaget, kjemisk 
teknisk industri. Bak fra venstre Eirik Peder-
sen, Aleksander Skaugvoll, Odd Svein Hjertø 
(tidl. fabrikksjef), Kjell Hugo Wilmann og Jarl 
Ivar Mikkelborg. Foran Aleksander Myrvang, 
Kurt Sjøteig, Anders Eilertsen, Kjell Linas 
Solhaug og John Åge Birkelund.

Nytt studiebesøk:
Så ser Europa mot Nordland igjen, og ikke 
minst Glomfjord! 21. mars ankommer nem-
lig over 10 personer fra flere europeiske 
land, med ønske om å møte bedrifter, lær-
linger og unge entreprenører. Mer konkret 
er dette et studiebesøk i regi av CEDEFOP 
– et program for utvikling av yrkesutdan-
ning i Europa. Dette er spesialister innen 
yrkesutdanning som vil studere hvordan 

Norge, Nordland og Glomfjord arbeider 
med Ungt entreprenørskap. – Nordland 
Fylkeskommune og deltakerne under 
fjorårets arrangement var så fornøyd med 
programinnholdet i Glomfjord, at de ønsker 
en gjentakelse i år, opplyser lokal koordina-
tor Finn-Åge Pettersen.
Som i fjor er da også temaet ”Young 
entrepeneurs in an arctic setting”, og selv 
om det meste av studieturen er lagt til 
Bodø, er det altså gjort plass til en egen 

avstikker til Glomfjord. Hovedpunkter 
under oppholdet her er bedriftsbesøk ved 
Yara og REC ScanWafer, presentasjon av 
industriparken og Glomfjords historie, samt 
en lengre bolk ved Meløy videregående 
skole. Under denne seansen er det, som 
i fjor, bake-bedriften ved Spildra skole 
som får presentere seg, samt at MVS har 
egne ungdomsbedrifter som skal dele sine 
erfaringer.

Det er mange ting å huske, 
mange ting som må gjøres helt 
rett. Men Lise Wallmann (18)lik-
er å startfôre rogn som skal bli 
yngel. Nå er hun lærling ved 
Marine Harvest-klekkeriet.

- Det er veldig mye som må huskes på, mye 
jeg må vite og gjøre helt riktig. For eksempel 
hvor mange døgngrader rogna må ligge på  
før den klekkes, og skal ut i karene for å lys-
bruk, oksygen i vannet og slike ting, forteller 
Lise etter sitt første halvår i lære i Glomfjord.

Liker rogna best
Opprinnelig fra Reipå, grunnkurs naturbruk 
og vk1 akvakultur på Inndyr. Tenkte opprin-
nelig å satse på fiskeri, men kjæreste her 
og behov for å være nært søsteren, gjorde 
det uaktuelt med flere måneder i slengen på 
havet.
- Jeg var her en god del på utplassering i 
skoletiden, og trivdes veldig bra. Det er artig 
arbeid, og aller best liker jeg å holde på med 
rogna. Interessant å å startfôre den og følge 
den til den blir til fisk.
- En del ansvar, også?
- Ja….., det er nok det, men jeg spør mye 

underveis, for å være sikker på å ikke gjøre 
feil. Jeg fikk litt bakoversveis da jeg kom hit 
og oppdaget hvor mye det var å sette seg inn 
i. Men det har gått bra – jeg har hatt 3 prøver 
til nå, og jeg ligger bra an der.

Tenker jobb
Lise begynte i industriparken 14. august, og 
skal dermed ta fagprøve høsten 2008. Røk-
terfaget, med alt det innebærer av overvåk-
ing og aller best stell av rogn og yngel, gir 
mersmak.

Lise og rogna

- Ja, jeg har tenkt veldig mye på å få meg 
jobb her i området. Så vi får se hva som skjer 
etter at det har gått to år.
- Jobben er ganske ulik det du har forsøk 
tidligere?
- Det er det. Jeg har vært utplassert i 
barnehage, og det blir veldig ulikt. Her må vi 
passe på hele tiden at fiske har mat og at det 
er passe temperatur. Mens ungene, de sier 
jo fra når de blir sultne!

Etter ½ år av læretiden finner Lise Wallmann seg godt til rette som røkter for Marine 
Harvest. – Og aller best liker jeg å holde på med rogna, forteller hun.



GLOMFJORD INDUSTRIPARK:

Slik gikk det 
Meløy BedriftsService
Daglig leder Tor-Arne Gransjøen:
- Omsetningen vår ble halvert da Si Pro ble utskilt som eget 
selskap. Da den delen av MBS som hadde tjent penger ble tatt 
ut, er det vel ingen hemmelighet at det ble tungt økonomisk for 
det gjenværende. Ut over sommeren og høsten ble det gjort en 
kjempejobb av hele MBS-organisasjonen med å få økonomien 
på plass og aktivitetsnivået opp. Vi gikk ut av fjoråret med et 
resultat litt under 0, noe vi etter forholdene er fornøyd med. Vi 
tjente penger i årets sist 2 måneder, har god aktivitet på de fleste 
områdene våre og har fått på plass nye, spennende aktiviteter 
mot slutten av året som vil bidra godt i 2007. Vi har også fått inn 
flere nye medarbeidere som vil bidra – nå ved starten av 2007 er 
vi 26 fast ansatte.

MarineHarvest
Daglig leder André Spigseth:
- Året 2006 gikk veldig bra, til tross for mye sykdom på fisken i 
starten av året. Dette medførte store økonomiske tap og store 
investeringer i nullstilling av anlegget og nytt utstyr. Et godt lak-
semarked med meget gode priser sørget for at vi fikk de invester-
ingsmidlene vi hadde behov for. I høst begynte vi med ørret, noe 
som er helt nytt for oss, og det gikk over all forventning. På HMS-
feltet fokuserte vi på alenearbeid, ikke minst på nesten-uhell, 
spesielt fallskader. Dessuten kursing i førstehjelp og varmtarbei-
derkurs. I tillegg ble kvalitetssystemet Eurepgap innført. Vi klarte 
ikke å levere den biomassen vi skulle, men vi har kompensert 
med ørretproduksjon og tidlig levering i romjula av neste gen-
erasjon smolt, så resultatet blir bra.

REC SiTech
Fabrikksjef Øyvind Tvedt:
- Siden vi hadde budsjettert med å selge alt avkappet vårt, men 
endte med å beholde og bearbeide det selv, ble omsetningen 
betydelig lavere enn det var lagt opp til. Likevel endte vi 12-13 
prosent over budsjett, og på produksjonsvolum 25 prosent over 
budsjett. Etterspørselen er større enn vi klarer å dekke – produk-
tene er ”ute av døra” straks vi har laget dem. Det er altså utsty-
rssiden og råvaresiden som er flaskehalser for oss. På produktut-
vikling har vi innført nye prosesstrinn ved å levere pseudosquare, 
og dette fører til at en større del av verdiskapingen gjøres lokalt. 
Fordi resirk-prosessen er enklere enn for bare få år siden, kan vi 
resirkulere det avkappet som tidligere ble eksportert. Sammen 
med Si Pro forsker vi for tiden på prosessen der resirkulert mate-
riale skal tas inn igjen som råvare. På HMS-feltet har vi kartlagt 
problemområder i fabrikken, og gjennomført konkrete tiltak, blant 
annet ulikt løfteutstyr for ingoter. Vi var 43 ansatte ved begyn-
nelsen av året, nå er vi 66.



i 2006
REC ScanWafer
Fabrikkdirektør Tore Matre:
- Vi opplevde en markedsvekst på 30-35 prosent, og det vil fortsette de neste årene. 

Innenfor produktutvikling introduserte vi 2 nye kvaliteter i 2006 - tynnere og større 

wafere. Vi investerte også 5 millioner kroner i bedre kvalitetssjekking og kvalitet-

ssikring, med meget gode resultater. Vi oppnådde store forbedringer på HMS-feltet, 

og bevisstheten blant alle ansatte er på et helt annet plan enn tidligere. Antall skader 

med fravær har gått ned fra 9 i 2005 til 4 i 2006. Målet er 0. Økonomisk kom vi ut 

stort sett på budsjett, mens på produksjon havnet vi litt under målsettingen, hoved-

sakelig på grunn av idriftssetting av nytt utstyr.

Si Pro
Daglig leder Jan-Robert Skaland:
- Selskapet kom i drift fra 1. mars, og på de 10 månedene med drift i fjor omsatte vi 

for om lag 12 millioner kroner. Resultatet er over budsjett. Vi leverte 340 tonn ferdig 

vare, og dette vil nok øke en del – budsjettet vårt for i år er på 16 millioner kroner. 

Ved starten var vi 12 ansatte, nå er vi 15, og siden vi vurderer å gå fra 3- til 5-skift, er 

det nok behov for å utvide staben med om lag 10 i løpet av dette året. Marked: først 

og fremst vil vi bli en størst mulig leverandør til REC i Glomfjord og i Porsgrunn. Om 

det er et potensial for oss i å samarbeide med Alf Bjørseth-selskapet NorSun, skal 

vi undersøke. På HMS gjorde vi en god del i fjor, og har nå innledet samarbeid med 

Polarsirkelen HMS. Vi har etablert et internkontrollsystem som nå skal tas i bruk, og 

det er utarbeidet egen personalhåndbok som alle ansatte skal få.

Yara Glomfjord
Fabrikksjef Wenche Olsen:
- Yara Glomfjord økte omsetningen med om lag 7 prosent sammenlignet med 2005, 

og det ble et godt år med hensyn til å nå våre mål. Målet på volum ble nådd, og 

etter installasjon av ny kjel i vår er produksjonen oppe på høyt nivå igjen. Dette gjør 

at produksjonen øker med noen prosent i 2007. Det har også vært enda et år med 

fokus på å spare energi, og her ble målet nådd med god margin. Ellers er vi mest 

fornøyd med resultatene våre på HMS siden.

Sykefraværet gikk ned fra 6% til 5% og i tillegg hadde vi ingen skader i 2006 som 

krevde medisinsk behandling. Antall alvorlige hendelser er også redusert sammen-

lignet med tidligere år. Adferdsbasert Sikkerhet ble innført i 2006 i fabrikken og dette 

har vært med på å gi sikkerhetsarbeidet ennå større fokus. Stort engasjement blant 

veldig mange av våre ansatte har gjort denne implementeringen vellykket.

Det ble i 2006 investert ca 60 MNOK i fabrikkene, og de store prosjektene var ny kjel 

og vannrenseanlegg i SSB og rehabilitering av prilletårnet.

Utsiktene for 2007 er gode på markedssiden og det jobbes nå for fullt med prosjekter 

som skal bedre produktiviteten vår.



Halvgått løp for de 22 
som får opplæring i 
styrearbeid i regi av 
MNU.

De engasjerte deltakere fra 
Meløys næringsliv har nå gjen-
nomført 2 av 4 samlinger i Søren 
Solvangs (Næringsutvikling AS) 
kursing for kvinner og menn som 
er næringsdrivende, daglig leder, 
medlem i et bedriftsstyre eller 
har ønske om å bli dette. Et styre 
skal sette krav, se strategiske 
muligheter og begrensninger, og 
tilføre kompetanse som bedriften 
trenger.

En daglig leder
- Jeg har en del erfaring, så det 
er ikke aha-opplevelser hele 
veien, men jeg lærer absolutt en 
god del om styrearbeid som jeg 
ikke visste fra før – ikke minst om 
oppgavene et styre bør ha, fortel-
ler Roger Stormo, daglig leder i 

Meløy Elektro AS.
- De andre deltakerne på kurset 
har også erfaringer som er nyttig 
å høre om. Jeg mener absolutt 
at jeg kan gjøre bedre styrejobb 
etter dette, for eksempel på det 
å påpeke oppgaver et styre som 
jeg sitter i, bør ta tak i.

En næringsdrivende
Line Voll Bang er innehaver av 
Polarsirkelen HMS.
- Dette med roller og ansvars-
beskrivelse har vært veldig nyttig. 
Nå har jeg ikke et AS, og jeg har 
liten erfaring med styrearbeid, 
men dette kan bli aktuelt i fram-
tiden. Veldig interessant, mener 
hun.
Styrekurset i regi av Meløy 
Næringsutvikling har omfang på 
24 timer fordelt på 4 dagsamlin-
ger, og tar utgangspunkt i blant 
annet styrets hovedoppgaver sett 
fra bedriftens idé og samfunnets 
idé, styrets ansvar og aksjeloven.

De lærer å styre

Line Voll Bang (Polarsirkelen HMS) og Roger Stormo (Meløy 
Elektro) kurser seg i styrearbeid i regi av Meløy Næringsutvikling. 
- Veldig nyttig å lære mer om hvilke roller og ansvar man har som 

styremedlem, mener de.

REC ScanWafer-utbyggingen fortsetter for fullt, og etter en svær ommøblering er nå det meste av både brukt og splitter nytt 
utstyr i grove trekk kommet på plass. På bildet til venstre ser vi rekkene med wafersager knipset 16. januar. Utendørs er det 
HPP som nå står for den aller mest synlige jobben - vi ser et bilde fra 19. januar og arbeidet med å montere slurrytanker. 



Kjell Hugo Wilmann
Alder:
Bosted:
Stilling:
Aktuell: 

52
Halsa
Prosessoperatør i EWOS
Etter 18 år som skiftarbeider går han nå 
fra årsskiftet dagtid i råvaremottaket.

- Hvordan trives du på jobb i EWOS, Kjell Hugo?
- Her har jeg trivdes fra første dag, og dét er fordi vi ansatte har fått 
være med, vi er blitt spurt og fått være med på utviklingen. Det er 
noe nytt hver dag, aldri det samme. Jeg tror alle trives her, derfor er 
det ingen som slutter, heller. Og så er det flott at jeg har kunnet ta 
en utdannelse underveis - det må jeg få takke vår tidligere sjef Odd 
Svein Hjertø for, uten ham hadde ikke det skjedd.

- Det er blitt mange år med etterutdanning på deg?
- Ja, det er vel blitt 6 år, etterhvert. Først næringsmiddelin-
dustri, og etter dette kjemisk-teknisk. Det har vært artig å 
oppdatere seg, man blir mer oppegående på arbeid - takler 
jobben enda bedre. Og så får bedriften mye igjen, for 
eksempel med at vi nå utfører førstehånds vedlikehold selv. 
Jeg trodde det skulle bli tøft med matematikk, engelsk og 
samfunnsfag, men det gikk bra. Vi fikk jo masse oppbakking 
fra bedriften, da – hadde neppe klart det uten å få dekket 
alle kostnader og bruke arbeidstiden.

- Du jobber du med råvaremottak, hva går det 
ut på?
- Det er rett og slett å passe på at alt kommer i riktige 
siloer, at det merkes på riktig måte og kommer riktig inn i 
fôringssystemene våre. Dette gjelder både det som kommer 
med båt og bil – tall ut og tall inn må bli riktig. Dette er helt 

nytt for meg – vi er såpass få i bedriften at jeg hadde mye å gjøre 
med råvarehåndtering da jeg gikk skift, også.

- Fornøyd med forandringen?
- Jo da, det er vel ingen tvil om at det å gå skift blir tyngre med 
årene, så selv om jeg må omstille meg på ny så er nok denne ryt-
men bedre for meg nå. Nå har jeg vært med på hele kjeden: først 10 
år med å dra fisken opp fra Barentshavet fra jeg var 15, så 8 år med 
fôring av smolt på anlegget i Bjærangfjorden, og nå er jeg med på 
å lage fôr til ny fisk! Da jeg begynte her i 1989 produserte vi 10.000 
tonn i året – nå lager vi 100.000 tonn, med omtrent like mange 
ansatte. Og fabrikken vi begynte med den gang var topp moderne!

- Hva gjør Kjell Hugo når han ikke er på jobb?
- Tja, på sommeren går jeg mye i fjellet – det finnes ikke finere natur 
enn den vi har her! Det er kjempeartig å fiske røye i vatnene, tenne 
bål og sette opp telt. Før hadde jeg en cruiser, men den solgte jeg 
da jeg ble bestefar – nå reiser jeg en del på besøk til sønnene mine. 
De har gått omtrent samme veien som meg: én jobber på Tofte Cel-
lulose, den andre går kjemi- og prosessfag i Glomfjord, mens den 
tredje nå har fått jobb i Nordsjøen.
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Interessant skue å følge utviklingen i industriparken fra 
høyden. I midten til venstre vokser Meløy Eiendoms ut-
leiebygg der Si Pro skal inn. Bakerst i bildet kan det bli en 
større utbygging av REC SiTech. Til høyre for midten ser vi 
den nylig utvidede fabrikken til REC ScanWafer.

De spanderte på seg velfortjent julelunsj, de Yara-ansatte i 
HMSK-avdelingen. I høst tilbakela Glomfjord-folket nemlig 
et antall skritt som tilsvarte avstanden fra Yara Glomfjord til 
konsernets fabrikk i Ravenna i Italia. Skritt-aksjonen var en 
lokal oppfølger av den nasjonale aksjonen i regi av LHL.

Glomfjord er blant de travleste havnene i landsdelen. Her 
frakter Yara inn og ut om lag 1,2 tonn vare hvert år - 700 er 
henholdsvis NPK-gjødsel og KS. Ca. 400 båter anløper på 
et år – færre enn før, fordi skipene blir større, mens 
volumet, det har har økt, opplyser Stein Henriksen i Yara.

Og her er bygget som kommer litt i skyggen av den store REC 
ScanWafer-utbyggingen. Slik så Si Pro-byget ut midt i januar. 
I bakgrunnen REC ScanWafer, Si Pros kunde nummer 1. Mel-
lom disse byggene reiser seg etter hvert produksjonslokaler 
for Scan Crucible.

Mange i Glomfjord mener alpinsenteret på stedet må 
brukes aktivt i markedsføringen av stedet, blant annet for 
å rekruttere nye arbeidstakere til industriparken. Da blir 
imidlertid også leiligheter og boliger til leie eller salgs en 
utfordring. Det er det nemlig mangel på i dag.

Meløy BedriftsService får stadig nye oppdrag, senest for REC 
SiTech. Sistnevnte har bedret kantinetilbudet til de ansatte, 
og hver formiddag møter representanter fra MBS opp og står 
for serveringen. Her forbereder to kantine-veteraner dagens 
måltid - Knut Ingebrigtsen og Else Marie Bergli.


