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Si Pro stor-investerer
Resirk-bedriften Si Pro må vokse raskt og effektivisere kontinuerlig for å henge med i 
RECs voldsomme produksjonsøkning. Nå investeres 20 millioner kroner for å automa-
tisere blåsingen av resirk. Si Pro har dessuten utviklet en vaskelinje med ultralyd, som 
erstatter dagens etsing.                      SIDE 4-5

“

HELT NYTT: - Jeg har ingen 
erfaring verken med industri 
eller skiftarbeid, sier Janita 
Mikkelborg. Nå er hun en av 
140 ansatte i REC SiTech.   
       SIDE 3

TILBAKE: Kristian 
Haukalid vender tilbake til 
Glomfjord og BIS-jobb. Nå 
skal han bli ingeniør. 
                           SIDE 19

Selv med det gode utgang-
spunktet Meløy har, tror jeg 
vi fremdeles må være på jakt 
etter utviklingsmulighetene.  
PÅ LEDERPLASS, Øyvind Tvedt
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Nye grupper med 
nye operatører er på 
plass i REC SiTech. 
Staben har passert 
140.

En hyggelig vane i Industrifolk 
i år er å fylle spalter med nye 
navn i REC SiTech. Parallelt 
med stor-utbyggingen 
flerdobles nemlig staben 
fram mot produksjon av 
ferdige wafere neste år. Nå 
kan vi melde om en rekke 
ansettelser av operatører 
i august, samt to runder 
med tiltredelser i september 
og oktober. Svært mange 
av disse er rekruttert fra 
årskurset i produksjonsteknikk 
i samarbeid mellom NAV 
Arbeid, Meløy videregående 
skole og REC SiTech.

Nye puljer ansatt

Glomfjordingen
Prosessoperatører i avsnittet 
CG (Crystal Growing), 
tiltredelse 4. august: Elise 
Karlsen, Lise Hegglund, 
Werner Klausen, Sandra 
Roksøy, Eva Rasmussen og 
Bente Johnsen:
- Hvis jeg trives her, så blir jeg 
nok. Målet nå er at jeg kan ta 
fagbrevet i kjemisk teknisk i 
løpet av om lag to år, forteller 
Bente.
23-åringen fra Glomfjord tok 
allmenne fag på Ørnes, før 
folkehøgskole utenbygds og 
vikarjobber ved Glomfjord 
barnehage og Yara. De siste 
året har hun gjennomført 
NAV-kurset som nå har 
sikret henne REC-jobb på 
hjemstedet.

Halsa, Halsa
Flere ansettelser av 
prosessoperatører CG, de 
følgende tiltrer 1. september: 
Aloysius Soete, Kenneth 
Pettersen, Wenche Kilvik 
(vikariat), Ståle Robertsen 
(vikariat) og Janita Mikkelborg:
- Alt er helt nytt, jeg har ingen 
erfaring med verken industri 
eller skiftarbeid, men dette ser 
både jeg og familien veldig 
positivt på, forteller Janita.
34-åringen bor på Halsa 
med mann og to barn på 10 
og 11 år. Etter drøyt fire år 
ved Halsa Auto og om lag 
tre i barnehagen på Halsa 
og Støtt, satte hun seg på 
skolebenken i fjor.
Fra Halsa er også Joakim 
Myrvang (20) fra Halsa. 

Sammen med Christine 
Jonassen, Jan Roar 
Jørgensen, Jonny Hansen og 
Venche K. Skoglund tiltrer han 
ISQ-avsnittet (Ingot Shaping 
and Quality) 6. oktober:
- Jeg har fagbrev som 
motormann, men har det 
siste året gått på NAV-kurset, 
opplyser Joakim.
Forrige sommer avsluttet han 
læretiden på ferga mellom 

Svolvær og Skutvik, etter 
et år med skipstekniske fag 
ved Bodin videregående 
skole. Før dette igjen begynte 
han utdanningsløpet med 
grunnkurs mekaniske fag i 
Glomfjord.

Si Pro-start
Firebarnsmoren Venche 
Karlsen Skoglund (38) er en 
annen av svært mange som 
ønsker seg til industrien. Med 
NAV-kurset i bagasjen er hun 
nå ansatt av REC SiTech, og 
kan tenke fagbrev i løpet av 
de neste årene.
- I 20-årsalderen jobbet 
jeg ved lakseslakteriet i 
Åmøyhamn, men det gikk 
jo konkurs, og jeg fikk 
etter hvert fire barn. Siden 
1992 har jeg stort sett vært 
hjemmeværende, bortsett 
fra litt arbeid i barnehagen. 
Nå er to av ungene flyttet 
hjemmefra, mens de andre to 

REC SiTech ekspanderer 
voldsomt og skal 
produsere ferdige wafere 
fra neste år. Samtidig 
mangedobles den 
opprinnelige staben 
– bedriften skal opp 
til om lag 180 ansatte. 
Dette bildet er tatt fra 
Nordhaugen 19. mai i år.

Ny i REC SiTech: Bente Johnsen Ny i REC SiTech: Janita Mikkelborg

Ny i REC SiTech: 
Venche Karlsen 
Skoglund

er 10 og 12, så nå syntes jeg 
det passet å prøve ny jobb, 
sier Venche.
Når hun mønstrer på i 
oktober er hun ferdig med 
”oppvarmingen” til skiftarbeid 
– Venche har nemlig hatt 
sommerjobb ut august med 
behandling av resirk ved Si 
Pro.

Svetlana Antonsen har 
fra 1. mai fast post i MBS 
Personellutleie. Damen som 
opprinnelig er fra Murmansk 
har bakgrunn fra ISS, og 
deretter som utleid til REC 
ScanWafer-produksjonen, der 
hun nå fortsetter. Ut av MBS er 
Aleksander Myrvang gått – 
han sluttet 18. mai for å søke 
utfordringer hos kvartskrukke-
produsent Scan Crucible. 
Slutter gjør også vaktmester 
Olav Kjell Rosting, som 
i disse dager tiltrer ny jobb i 
Meløy Energi. Som tidligere 
omtalt i Industrifolk har også 
Oddvar Aronsen fratrådt 

Start og slutt i MBS
som vaktmester (nå i Si Pro), 
mens Erlend Sørgård er 
erstatter. Erlend er bosatt i 
Storvika i Gildeskål, nå med 
to barn, og tok opprinnelig 
elektroveien med grunnkurs og 
videregående kurs ved Meløy 
videregående skole.
- Men så var jeg ganske 
skolelei, og etter en 
sommerjobb som hjelpepleier 
ved sykehjemmet på Inndyr, 
ble jeg bare der, og til 
sammen i 6 år. Det meste 
av denne tiden var jeg en 
del av et lukket team der jeg 
fulgte opp én bruker. Dette 
var en utfordrende jobb, 

men nå hadde jeg 
lyst til å prøve noe 
nytt. Så da fulgte jeg 
med strømmen hit til 
industriparken, smiler 
Erlend.
Nå er også pensjonist 
Terje Mostad 
engasjert i et vikariat 
som vaktmester i 
bedriften. Anne Oline 
Eliassen, kjent fjes fra 
resepsjonen til parken, 
har for øvrig fungert i et 
vikariat der i sommer, 
etter at hun tok fagbrev i 
kontorfag 2. juni.

Vaktmester: Erlend Sørgård
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Tre som bidrar 
til en stadig mer 
kompetent stab i REC 
SiTech, er Jan Ivar 
Bjørnstad, 
Ronny Nordnes 
og Ståle Pedersen. 
De kan fra kalle seg 
fagarbeidere innenfor 
faget kjemisk/teknisk 
industri. Vi gratulerer!

Fagfolk i REC

Jan Ivar Bjørnstad

Ronny Olsen (26) slutter etter fem år som 
operatør ved PQ Norge Silicates. Men blir i 
parken:  - Jeg er ansatt som teknisk tegner i 
Industrivisualisering (INVIS), og begynner der 1. 
september, opplyser Ronny.
INVIS er bedriften som Bjørn-Wiggo Eriksen 
etablerte etter en lang karriere i Hydro Production 
Partner, og som i fjor fikk NHO Nordlands 
nyskapingspris. 3D-tegning, beregning, 
visualisering og engineering for industrien 
er satsingsområdene. Ronny har bakgrunn 
fra mekaniske fag og platearbeid ved Meløy 
videregående skole, samt læretid i nettopp HPP.

Ronny skal tegne

Ronny Olsen 

20 mill. for automatisering
Si Pro investerer tungt for å ta unna den voldsomme økningen i 
resirk-behandling også for REC. Til våren installeres helautomatisk 
blåsecelle, og det blir slutt på etsing av silisium. Nå er det nemlig 
ultralyd som gjelder.

- Bedriften har vært drevet godt over tid, men denne inves-
teringen er nødvendig for å være kostnadseffektive nok i 
framtiden, forteller daglig leder Lothar Maruhn (t.v.). Her 
sammen med driftssjef Torstein Svendsgård og prosjek-
tleder Susanne Vettin.

30-åringen som opprinnelig 
er fra Rostock, forelsket seg i 
Norge under flere feriereiser, 
og sammen med samboeren 
Stefan bestemte hun seg rett 
og slett for å flytte hit!
- Han fikk seg jobb som areal-
planlegger i Meløy kommune i 
vår, og jeg ble med, uten å ha 
en jobb.

Susanne er utdannet te-
knisk tegner, og sivilingeniør 
i prosess- og miljøteknikk. 
Bak seg har hun blant annet 
fem år som prosjektleder hos 
Volkswagen. Fra i sommer er 
hun ansatt i Si Pro for å lede 
arbeidet med prosessopti-
malisering, kvalitetssikring og 
ikke minst installasjon av den 

helautomatiske blåsecellen 
kommende vår.
- Folkene her er veldig tål-
modig med meg og lærer meg 
norsk. Jeg tror vi blir et kjem-
pebra team, smiler Susanne.
Som imponerer med sine 
norskkunnskaper etter bare få 
måneder i et nytt land….

Si Pro investerer 20 millioner kroner, og helautomatiserer 
blåsingen av resirk. Dette betyr effektivisering og færre 
tunge, manuelle løft for operatør Anette Pedersen og 
hennes kolleger.

Susanne Vettin, ny i Si Pro

Ferie ble flytting
Fire ferieturer var nok: Susanne Vettin ville 
flytte fra Wolfsburg til Glomfjord. Nå er hun 
prosjektleder i Si Pro.

20 millioner kroner. Det legger 
Si Pro-ledelsen nå på bordet 
for å automatisere og forbedre 
behandlingen av resirk (side-
plater og avskjær fra silisium-
ingoter) for REC.
- Hovedsatsingen er en 
helautomatisert blåsecelle 
med roboter. Dessuten har vi 
utviklet en helt ny vaskelinje, 
basert på ultralyd, som erstat-
ter dagens etsing, opplyser 
driftssjef Torstein Svendsgård.

Robotblåsing
Dersom alt går etter planen, er 
utstyret på plass i Glomfjord i 
slutten av april neste år.
- Da får vi en helt annen pros-
ess og vareflyt inn og ut fra 
kundene våre enn i dag. Dette 
får også stor betydning for 
antallet manuelle håndteringer 
og ergonomi på arbeidsplas-

sene, sier Torstein.
I den helautomatiserte blåse-
cellen er det roboter som først 
henter inn resirk-bitene, sand-
blåser og kontrollerer dem, før 
de leveres ferdig ut.
- Hensikten over tid er å få 
ned enhetskosten i silisium-
behandlingen, men også 
å få bort tunge, manuelle 
arbeidsoppgaver. Med den 
voldsomme økningen i 
produksjonen hos REC Scan-
Wafer og REC SiTech, kan vi 
ikke fortsette med en rekke 
manuelle sandblåsere, det er 
dårlig økonomi og dårlig HMS!

Har kapital
Investeringen på 20 millioner 
kroner har vært jobbet med i 
1 ½ år, opplyser daglig leder 
Lothar Maruhn i Si Pro.
- En grunn til at det har tatt 

tid, er at presset i markedet 
har gitt en prisøkning på nær 
30 prosent i denne perioden 
– den opprinnelige investerin-
gen var 13 millioner, forteller 
han.
- Og selv om Si Pro har vært 
drevet godt over tid, og nå 
har opparbeidet kapital, er det 
en utfordring å skaffe så mye 
penger i en bedrift som om-
setter for noe over 30 millioner 
kroner årlig. Men vi klarer det, 
finansieringen er så godt som 
på plass, blant annet med 
bidrag fra Innovasjon Norge.

Slutt på etsing
Et annet stort og viktig 
utviklingsarbeid i bedriften 
er den nye vaskelinja. Si Pro 
har utviklet vasking ved hjelp 
av destillert vann og ultralyd. 
Dette faser ut dagens REC 

ScanWafer-løsning med ets-
ing.
- Dermed slipper man unna 
lut og syre og sparer det ytre 
miljøet, pluss at REC Scan-
Wafer kan outsource denne 
prosessen til fordel for en 
miljø- og kostnadsmessig 
bedre løsning, sier Torstein.
- Fra nå kan vi dessuten 
rense, måle og pakke 
resirken ferdig til å legges 
rett i diglene for ny smelting 
hos REC ScanWafer. Nå har 
vi også kjørt tester overfor 
REC SiTech, som krever 
enda større grad av renhet. 
Dette er viktig å få på plass, 
for volumene øker. Neste år 
passerer vi trolig 1.000 tonn 
produsert for de to bedriftene, 
sier Torstein.
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En fra nord, en fra 
sør og en lokal. 
Alle er de unge, har 
god utdannelse og 
mulighet til å velge 
jobb fra øverste 
hylle. De valgte Yara 
Glomfjord og tilgang 
til Meløys fantastiske 
friluftsmuligheter.

Ung, utdannet 
og ikke-urban

- Hvorfor valgte du Yara 
Glomfjord?
- Yara er et spennende 
selskap, men det var egentlig 
litt tilfeldig at valget falt på 
Glomfjord. Må vel innrømme 
at min samboer, som er fra 
Meløy, muligens kan ha hatt 
en viss innflytelse på valget. 
Men jeg er en nordnorsk sjel 
uten mange urbane behov. 
Kommunen har mange tilbud 
som fristet meg. Fjell og 
fjord og gode muligheter til 
friluftsliv, nært nok byen. Og 
det viktigste; en spennende 
jobb.

- Har det svart til 
forventningene å bli 
meløyfjerding?
- Jeg trives veldig godt både 
i jobben og ellers. Det er 
spennende å jobbe i en 
fabrikk der utstyret er 50 
år gammelt og fremdeles 
fungerer så godt. Jeg 
jobber med utfordrende og 
interessante prosjekter, har 

kort vei til jobben og bra med 
fritid. Nå har vi kjøpt hus og 
jeg bruker mye av fritiden 
til oppussing for øyeblikket. 
Min opplevelse er at Meløy 
kommune er bra og jeg har 
ingen planer om å forlate. Jeg 
har det faktisk helt perfekt!

- Men hva må gjøres for å 
få flere til å komme, tror 
du?
- Dersom man har bolig 
tilgjengelig vil en arbeidssøker 
kunne ta et kjapt valg når han 
eller hun får tilbud om jobb. 
Videreutvikling av infrastruktur 
i Meløy er viktig. Når det er 
sagt, så synes jeg det viktigste 
er å fokusere på det som er 
bra i Meløy. Det vi har og det 
som finnes her. De spennende 
og flotte arbeidsplassene, ikke 
minst. Personlig tror jeg ikke 
kaffe latte og VG klokka 6 om 
morran er avgjørende, men 
det vil være lurt å spørre folk 
som flytter hvorfor de gjør det. 
Det vil gi nyttig informasjon.

Tekst og foto: 
May Helen Sørsandmo

Finnmarkingen
Bernt Ulriksen kommer fra Honningsvåg, er 
38 år og utdannet ingeniør i industriteknikk 
fra Høgskolen i Narvik. Han har fra før 
fagbrev som bilmekaniker og jobbet i 
bransjen 6-7 år før han tok videreutdanning. 
De siste to årene har han jobbet som 
vedlikeholdsleder på maskinsida for Yara. - Hva er egentlig teknisk 

kyberteknikk?
- Teknisk kybernetikk er 
vitenskapen om hvordan 
(tekniske) dynamiske 
systemer som f.eks. fartøyer, 
fly, roboter og industrielle 
prosesser oppfører seg, og 
hvordan man kan styre slike 
systemer automatisk.

- Et spesielt fagområde 
du har valgt. Hva er 
bakgrunnen for det?
- Jeg har fagbrev som 
prosessoperatør med læretid 
i Fullgjødselfabrikken, og 
det var i løpet av skoletiden i 
Glomfjord at jeg så en plakat 
om denne utdanningen 
i gangen der. Det så 
spennende ut, så da bestemte 
jeg meg. Først jobbet jeg et 
år i Ferdigvareområdet, og ei 
stund på Promeks. Deretter 
har jeg tilbrakt 5 ½ år i 
Trondheim og hadde egentlig 
ingen planer om å skulle 
returnere.

- Hvorfor kom du da 
tilbake til Meløy?

- Jeg spurte Yara Glomfjord 
om å få gjennomføre en 
prosjektoppgave i studietida, 
og det var først og fremst 
fordi jeg da så en mulighet 
til å få besøkt kjæresten 
min i Meløy. Oppgaven 
gikk ut på å prosjektere 
et overvåkingssystem 
for utslipp og utvikling av 
et verktøy for lagring og 
uthenting av data fra dette 
systemet. Dette jobbet jeg 
videre på i masteroppgaven 
min. Underveis fikk jeg et 
utdanningsstipend og senere 
jobbtilbud fra bedriften. Nå 
har jeg vært ansatt i et års 
tid, og vedlikeholdsleder for 
automasjon siden nyttår.

- Har du angra på valget 
ditt?
- Nei det har jeg ikke. 
Jeg er egentlig ikke noe 
bymenneske, og jeg ble lei 
storbykjas og mas. Så da 
studiene var over var det 
greit å reise tilbake til Meløy. 
Jeg trives godt med å ha 
tilgang til fjellet og havet rett 
utenfor stuedøra. Jeg har en 

Den innfødte
Stig Are Remmen er etnisk meløyfjæring fra 
Ørnes. Han er 29 år og utdannet ved NTNU 
i Trondheim. Fagområdet er sivilingeniør i 
kybernetikk. 

Jeg trives godt med å ha 
tilgang til fjellet og havet 
rett utenfor stuedøra.

STIG ARE REMMEN

Bernt Ulriksen kommer fra en liten plass sjøl, og har funnet 
seg godt til rette med naturen og folket i Meløy. Han synes 
også at det er spennende med utbygginga som skjer i 
Glomfjord. - Det er ei egen stemning, det merker man, sier 
han.

Ørnesværingen 
Stig Are 
Remmen 
påpeker at 
alle som bor i 
kommunen må 
bli flinkere til å 
fortelle dem vi 
møter om hva 
som er bra med 
å bo i Meløy. 

“

Jeg har det faktisk 
helt perfekt.

BERNT ULRIKSEN

INGENIØRER FLYTTER TIL MELØY INGENIØRER FLYTTER TIL MELØY

inspirerende og krevende 
jobb. Det har betydd mye for 
meg å ha støtte fra seniorene 
i bedriften, som Hjalmar 
Dalheim og automatikerne, for 
å takle det å bli kastet inn i en 
krevende lederrolle. Jeg har et 
sikkerhetsnett rundt meg.

- Hva skal til for at du 
skal bli værende i Meløy?
- For meg er en spennende og 
utfordrende jobb det viktigste. 
Det er ikke nødvendig med så 
mange kulturtilbud.

- Hvilket råd har du å gi 
til dem som skal få flere 
til å flytte hit?
- Meløy må bli mer synlig 
og reklamere for seg sjøl. Vi 
må bli flinkere til å fortelle 
om alt som er bra her. Jeg 
tror det er viktig å finne fram 
til de menneskene som har 
forutsetninger for å trives 
i Meløy slik vi har det her. 
Boligsituasjonen for tilflyttere 
må bli bedre. Det er alt for 
høye priser i dag.

“
Tilflyttede YARA-ingeniører mener Meløy må markedsføre flott natur og oppvekstvilkår.
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I dag jobber 32-åringen hos 
Yara med oppfølging og 
forbedring av daglig drift i 
FVO. Det foregår mye som 
prosjektarbeid og for tiden er 
det et energispareprosjekt 
som tar mye tid. Her er det 
inngått en rammeavtale med 
Enova om å spare 30 % innen 
2010. Det er både utfordrende 
og spennende å jobbe 
med slike prosjekter, synes 
sivilingeniøren, som i tillegg 
har engasjert seg i idrettslaget 
i Industriparken og det lokale 
sykkelmiljøet. Vårens 10- 
mannslag fra Industriparken 
på Den Store Styrkeprøven 
(sykkelløpet Trondheim – 
Oslo) hadde Morten som 
kaptein.

- Hvorfor valgte du Meløy 
og Yara Glomfjord?
- Det var tilfeldig. Jeg hadde 
lyst på nye utfordringer, der 
jeg også kunne være mer i ro 
uten så mye reisevirksomhet 
som i min forrige jobb. I 
Glomfjord får jeg oppfylt 
dette på en bra måte. Her er 
alt nært; Skole, barnehage, 

butikker og jobben. Det gir 
familien mer tid til å være 
sammen, og den kan blant 
annet utnyttes til friluftsliv som 
er en stor interesse for oss.
Yara er også et interessant 
selskap, men jeg hadde ikke 
noen spesifikk kjennskap til 
fabrikken her i Glomfjord før 
jeg kom hit. 

- Er du og familien 
fornøyd med valget?
- Ja, nå nyter vi tiden med 
småbarn her. Det er et fredelig 
og trygt oppvekstmiljø for 
barn i Meløy. De kan leke i 
nærmiljøet uten at vi trenger 
å være redde for dem. Dette 
er en luksus som man ikke 
finner i større byer, mens her 
tar man det som en selvfølge. 
Jeg håper kommunen klarer å 
bevare denne landlige idyllen i 
den vekstfasen vi nå er inne i.

- I din familie kommer 
ingen fra Meløy. Tror du 
dere vil bli værende her?
- Vi har ikke definert noe 
perspektiv på hvor lenge 
vi skal være her. Vi trives 

Østlendingen
Morten Høvset er fra Asker, og hadde med 
seg kone og to barn da han kom hit i 2006.
I dag teller familien fem medlemmer. 
Høvset er sivilingeniør fra NTNU i geologi 
og petroleumsteknologi, og har jobbet sju 
år i leverandørindustrien. Det har vært en 
jobb med mye reising og som har gitt mye 
internasjonal erfaring.

Morten Høvset tror ikke det går an for Meløy å vokse særlig 
mer om ikke utviklingen i infrastrukturen følger med. - Vi 
nærmer oss en smerteterskel nå, selv om det meste er godt 
tilrettelagt i dag.

REC ScanWafer har rekruttert nye lærlinger. Aller mest ”synlig” er Maiken Hansen 
(17), som siden 30. juni møter oss i resepsjonen. – Etter Service, service og 
sikkerhet på Ørnes, dro jeg til Bodø for å ta reiseliv. Men så byttet jeg til kontor- og 
administrasjonsfaget, og fikk læreplass her etter to perioder med utplassering, 
opplyser Maiken, som bor i Neverdal.
I waferproduksjonen har fire karer fått læreplass i produksjonsteknikk: Thomas 
Elnan (skift 5), Conni Johannesen (3), Sebastian Tostrup (1) og 
Aleksander Olsen (2). Waferprodusenten venter ytterligere tre lærlinger inn i 
produksjonen nå på tidlig-høsten.

Lærer i REC

Veteran-ingeniør 
vender hjem: - Denne 
utbyggingen var midt 
i smørøyet for meg 
å være med på, sier 
den nest eldste på 
REC SiTech-laget.

En årrekke i Glomfjord, 
deretter Bergen og Porsgrunn, 
og nå Glomfjord igjen. 
Dag Vetting (60) tiltrådte 
denne måneden stilling som 
prosjektingeniør hos den 
kommende waferprodusenten. 
Nå jobber han med 
kvalitetssikring av kontrakter 
i forhold til levert og installert 
utstyr.

Kan ikke gå hjemme
- Det var midt i smørøyet for 
meg å kunne være med på 
denne utbyggingen nå, etter 
det jeg har gjort de siste 10 
årene, mener han selv.
REC SiTech søker en 
mangfoldig stab, både på 
kompetanse og alder. Da er 
en utearbeidende ingeniør i 
automatisering velkommen 
hjem, selv om han for så vidt 
heller kunne tenkt på pensjon 
og farvel til arbeidslivet.
- Jeg takket jo ja til sluttpakke 
i Statoil, men jeg er ikke en 
person som kan gå hjemme - 

Dag i smørøyet
det er for lite med bare båten 
og blomstene, ler Dag.
- Så lenge jeg har lyst, så vil 
jeg jobbe, slår han fast.

Årene ute
Etter oppvekst på Gravdal 
endte Dag i Trondheim og tok 
utdanning innenfor elektronisk 
automatisering – et nokså nytt 
fagfelt på den tiden. Så fulgte 
jobb på Nylands Mekaniske 
verksted i Oslo og et opphold 
i Honningsvåg, før etablering 
i Neverdal og Glomfjord-jobb 
fra 1981.
- De neste 20 årene jobbet 
jeg som tekniker og ingeniør 
på instrumentavdelingen 
til Hydro. I 2000 dro jeg til 
Bergen og jobbet 4-5 år for 
Hydro Offshore, før et lite år 
her igjen og deretter til Ormen 
Lange-utbyggingen. Så, til 
slutt, dro jeg til Porsgrunn 
og arbeidet worldwide i en 
gruppe som het prosjekt 
ferdigstillelse.

Prosjektingeniøren
Etter sluttpakke i StatoilHydro 
er Dag i sommer altså 
tilbake i Glomfjord som 
prosjektingeniør, midt i stor-
utbyggingen ved REC SiTech.
- Jeg er en del av en gruppe 
som blant annet kontrollerer at 
det som leveres og installeres 

Dag Vetting - tilbake 
som ingeniør i 
Glomfjord og nest 
eldst i REC SiTech-
staben.

er i henhold til kontrakt. Etter 
utbyggingen skal jeg over 
på modifikasjoner og slike 
ting, sier den nest eldste på 
lønningslista hos REC SiTech. 
Bare David Whittall (61) er 
eldre.

Maiken Hansen

INGENIØRER FLYTTER TIL MELØY

og har det veldig bra. For 
å bli værende over tid vil 
kvaliteten på skoletilbudet 
være avgjørende. Gode 
arbeidsplasser er selvsagt 
også vesentlig. Med dagens 
aktivitet merkes presset på 
infrastrukturen, og det er 
klart at om alle skal jobbe 
i industrien så vil det bli 
problemer framover.  

- Hva tror du må til å 
få nye folk til å prøve 
Meløy?
- Fritidstilbud er viktig. At 
det skjer noe utenom jobb. 

Gode tilbud for barna må 
også være tilgjengelig, og de 
aktivitetene som finnes må få 
støtte av lokalbefolkningen. 
Ellers synes jeg det er viktig 
å fokusere på det som er 
spesielt her i kommunen. For 
eksempel at det er mulig å 
komme rett opp på høyfjellet 
omtrent fra stuedøra, er 
ganske unikt. At Meløy er lite 
og trygt og alle kjenner alle, 
det tror jeg mange vil ha sans 
for. Jeg ser ikke noe stort 
poeng i å prøve å lokke til seg 
kaffe-latte folkene. De vil ikke 
komme uansett. 

Det er et fredelig og 
trygt oppvekstmiljø for 
barn i Meløy.

MOrtEN HøVSEt

“

Kvartskrukke-status: Scan Crucible er en bedrift du 
trolig vil lese mer om etter hvert i Industrifolk. Fabrikksjef 
Stein Evensen og hans medarbeidere er fortsatt i peri-
oden der lokalt produserte kvartskrukker testes og prøves 
ut overfor kunder. Målet har vært 15-20 ansatte i løpet 
av høsten, så langt består staben av seks personer: Line 
Marlen Krogh, Espen Maruhn, Bård Wiik Henriksen, Villy 
Sørsandmo, Aleksander Myrvang og altså Stein Evensen.
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Glomfjord Industripark (juli 2008)

Andre aktører:
Meløy Turistkontor og Meløy Eiendom (under MNU)
Nordlandsforskning
Integrated Service Solutions (ISS, rengjøring)
Kvikk (rengjøring)
Molab

Yara Norge Glomfjord
Etableringsår: 2004 (tidl. Hydro Agri)
Produserer: mineralgjødsel
Ansatte: 160
Lærlinger: 21

REC SiTech
Etableringsår: 2004 (tidl. SiNor)
Produserer: silisiumstaver for 
solcelleindustrien
Ansatte: 141
Lærlinger:17

REC ScanWafer  
Etableringsår: 1996
Produserer: silisiumwafere for 
solcelleindustrien
Ansatte: 200 (inkludert 10 innleide 
fra MBS Personellutleie. I tillegg 
om lag 20 i ulike permisjoner)
Lærlinger: 10

BIS Production Partner
Etableringsår: 2008 (tidl. HPP)
Produserer: vedlikeholdstjenester, 
prosjekt og engineering.
Ansatte: 78
Lærlinger: 10

Marine Harvest
Etableringsår: 1986
Produserer: laksesmolt
Ansatte: 13
Lærlinger: 2

PQ Norge Silicates
Etableringsår: 1993
Produserer: råglass
Ansatte: 13
Lærlinger: 1

Meløy Næringsutvikling (MNU)
Etableringsår: 1992
Produserer: rådgivning og prosjektledelse
Ansatte: 2 faste, 3 på engasjement
Lærlinger: 0

Meløy BedriftsService (MBS)
Etableringsår: 2000
Produserer: ulike tjenester. 
Ansatte: 22 faste, 25 på engasjement
Lærlinger: 0

Si Pro
Etableringsår: 2005
Produserer: bearbeider re-
sirkulerbar silisium for REC
Ansatte: 25 faste, 9 på en-
gasjement
Lærlinger: 0

Scan Crucible
Etableringsår: 2006
Produserer: kvartskrukker 
for solcelleindustrien
Ansatte: 6
Lærlinger: 0

Sic Processing
Etableringsår: 2008 (fabrikk er 
under bygging)
Skal produsere: slurry (sa-
gevæske) for REC
Skal ansette: om lag 90
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For 13 måneder siden kunne vi i REC SiTech 
offentliggjøre det faktum at vi skulle investere svimlende 
1.350.000.000 - en milliard, tre hundre og femti millioner 
kroner til utvidelse av vår fabrikk i Glomfjord.   Vår nye 
fabrikk er nå i ferd med å ta form og nytt utstyr er i full 
gang med å bli installert.  Produksjonen vil nå trappes 
gradvis opp det neste året.  Omtrent 80 personer er 
allerede tilsatt.
I tillegg til dette ser vi at SiC Processing sitt bygg - også 
inne i industriparken - er i ferd med å komme opp etter 
at 170.000 kubikkmeter stein er fjernet.  Etter hvert skal 
det visstnok ansettes omtrent 100 personer i denne 
bedriften som skal ledes av ikke ukjente Wenche Olsen.
Dette betyr at det snart vil være mer enn 700 ansatte 
tilsatt i bedrifter som konkurrerer på et internasjonalt 
marked.  Dette stiller store krav både til bedriftene selv 
og til omgivelsene. Etter hva jeg forstår arbeider Meløy 
Næringsutvikling med et tilbud til små- og mellomstore 
bedrifter i Meløy hvor kravene i dette markedet vil bli 
gjort tydeligere.
Men i tillegg til dette, må vi også ta hensyn til at det 
til syvende og sist dreier seg om mennesker.  Det 
dreier seg absolutt om hvordan folk trives i Meløy, 
men også i hvilken grad vi er i stand til å rekruttere 
de dyktigste medarbeiderne til Meløy og få dem til å 
bli her.  Og det dreier seg om hvilke tilbud vi kan gi 
både til bedriftsbesøkende, kunder og kanskje spesielt 
turistene.
Meløy har, etter min mening, unike muligheter for 
utvikling av turisme. En fantastisk skjærgård, lett 
tilgang til fersk fisk, majestetiske fjell som også er 
tilgjengelig med stolheis og ikke minst en av Europas 
største isbreer.  Her har Meløy et fantastisk potensial, 
både sommer og vinter.  Dessverre er det ingen 
aktører i dag som kan samle disse tilbudene og å 
sette sammen opplevelsespakker både til turister og 
til kunder/besøkende til de store bedriftene. Jeg har 
faktisk opplevd å få bedre tilbud på en opplevelseskveld 
i Meløy fra et selskap i Sulitjelma enn fra bedrifter 
i Meløy.  Her er en mulighet som noen må klare å 
utnytte.
Meløy har et fantastisk kulturliv, og når de store 
arrangementene går av stabelen er det mange som går 
ut og deltar i utelivet.  Men med den aktiviteten som er 
i Meløy nå, og den veksten som er i næringslivet med 
den tilflyttingen det drar med seg, er jeg helt sikker på 
at det er muligheter for et mer variert tilbud enn det 
vi ser i dag.  Det handler om for eksempel å få flere 

aktører inn på bespisningsmarkedet, eller at de eksisterende 
aktørene fornyer seg.
Meløy er en god kommune å bo i.  Siste undersøkelse fra 
Statistisk Sentralbyrå hvor 29 ulike indikatorer er målt, rangerer 
Meløy som den 5. beste kommunen i Nordland.  Det er 
kjempebra.  Men kanskje det er noen områder - også utover de 
29 indikatorene, hvor livet kan bli enda bedre for kommunens 
innbyggere.  For eksempel er barnehagedekningen i kommunen 
meget bra.  Men hva med åpningstidene i barnehagen - for 
ikke å snakke om hvordan man praktiserer planleggingsdager 
i barnehagene?  Da stenges dørene, og ungene/foreldrene 
må finne andre løsninger.  Hadde det ikke vært en tanke 
at barnehagene organiserte seg slik at man slapp å sette 
foreldrene og ungene i vanskeligheter selv om man skal 
planlegge driften? Dette griper direkte inn i folks hverdag.
Det gjelder også butikkenes åpningstider - spesielt på Ørnes 
hvor det store tilbudet er.  I dag er åpningstidene slik at etter 
arbeidstid kl. 1530 - f.eks. i Glomfjord – er det vanskelig å nå 
mer enn én butikk før stengetid.  
Om vi sammenligner med tilbudene andre steder i Norge og ser 
på hvilke momenter potensielle tilflyttere vil legge vekt på før 
en beslutning om å bosette seg i Meløy blir tatt, så er jeg helt 

sikker på at dette er momenter hvor det er et utviklingspotensial 
og som kan bidra til å gjøre kommunen enda mer attraktiv.
For å oppsummere ovenstående, så har Meløy et fantastisk 
utgangspunkt - ref. SSB-s undersøkelse - men samtidig 
er kommunen avhengig av å tiltrekke seg personer med 
spesialisert og høy kompetanse for å kunne opprettholde det 
internasjonale nivået de store bedriftene har i dag.   Et åpent 
samfunn med variert tilbud vil være med å bidra til å trekke til 
seg de folkene vi trenger.  Selv med det gode utgangspunktet 
vi har i Meløy, tror jeg fremdeles vi må være på jakt etter 
utviklingsmulighetene.
I sum har jeg et ønske om at dette kan settes sammen til en 
profileringspakke for Meløy.  Her har det vært et ønske om å få 
i gang et prosjekt mellom næringslivet og kommunen.  Så langt 
har dette stoppet i byråkratiets kvern.  Som sagt - til syvende og 
sist dreier Meløys suksess seg om mennesker - både de som er 
her i dag, men også de som ikke er her ennå.  

Øyvind Tvedt, 
fabrikkdirektør, REC SiTech

Hvilke muligheter har Meløy?

På lederplass

Øyvind Tvedt mener Meløy har unike muligheter for 
utvikling av turisme, men beklager at ingen så langt 
har maktet å utnytte dette. 

“
Jeg har faktisk opplevd å få bedre tilbud på en opplevelseskveld i Meløy 
fra et selskap i Sulitjelma, enn fra bedrifter i Meløy. ØYVIND TVEDT
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Du er sikkert kjent med at den 8. denne måneden, eller, unnskyld: 08.08.08, var en 
populær dato for ulike begivenheter. For eksempel giftemål. Lill Marita Johnsen 
(PQ Norge Silicates) gjorde nettopp det, da hun giftet seg med sin kjære Daniel 
(Kristensen). REC SiTech-paret Linn Andresen og Steffen Mikalsen har også 
benyttet sommeren til å gifte seg – dagen å huske er 9. juli.

Giftemål

Staben på drøyt 30 ved EWOS på Halsa er utvidet med 
tre unge og lærevillige. Maja Solhaug er på plass som 
lærling i kjemi og prosess, mens Margrethe Her-
mansen og Mads André Wilmann skal gå i lære i 
produksjonsteknikk.

Etter unike læreår 
hos Solhaug En-
treprenør, er Torleif 
Rommetveit fersk 
BIS-mann. Nå blir det 
mye Yara.

Torleif kom til BIS

Bygningsingeniør Torleif 
Rommetveit har skiftet beite 
fra Solhaug Entreprenør til 
BIS Production Partner. Mads André Wilmann

Fellesferien ga selvsagt ingen 
feriemodus i fabrikken som er 
midt i stor-utbygging. Som-
merstoppen i produksjonen på 
3 uker som falt sammen med 
fellesferien, var nemlig veldig 
travel, opplyser teknisk sjef 
Tor Arne Fagerli.

Skarp rute
- Ja, det var den, og 11. 

august nådde vi milepælen 
der nytt utstyr kan installeres 
i ny-fabrikken. Da kom to nye 
leverandører på plass for å 
montere, og dette var i skarp 
rute i forhold til framdrifts-
planen. I tråd med planene 
leveres nå vaskelinjene som 
skal gjøre grovvask av wafere, 
limesenteret der blokkene 
limes på glassplater, og wa-

fersagene, som installeres fra 
starten av kommende måned, 
sier han.
På en del andre ting med 
nybygget er man en del for-
sinket, man skulle etter planen 
vært kommet en del lengre. 
Men utstyr etter planen, altså, 
og nå er i alt 13 nye ovner 
ankommet. Tidligere denne 
måneden var det klart for en 

stor begivenhet:

Spesialutviklet
- Da trakk vi den første krys-
tallen fra den første ny-ovnen 
som er installert. Det var helt 
klart en stor begivenhet for 
oss å konstatere at den kom 
ut med full struktur på første 
forsøk! Vi legger mer silisium 
i de nye ovnene, så ingotene i 

Ny-ovner i drift
Denne måneden er den aller travleste på 
leveranser av nytt utstyr til REC SiTech. 

Og nå er de første ingotene produsert i ny 
ovn.

Disse bildene knipset 13. august viser status for utbyggingen av REC SiTech. Det første er fra vår vante posisjon på 
hjørnet av Likeretetteren. Det andre viser innsiden av slurrybygget der slurry skal mikses i påvente av Sic Processing-
fabrikken. Det tredje viser enden av bygget der administrasjonen etter hvert skal komme på topp. På det siste bildet er vi 
inne i nybygget, der limesenter og vaskelinje nylig er montert.

disse ovnene er en del større.
- Disse ovnene er spesielt 
utviklet for REC?
- Det stemmer, og dét gjelder 
både selve ovnene og innmat-
en i dem. De er satt sammen 
av REC-ingeniører i samar-
beid med ovnsleverandøren.

Mindre komplisert
Industriplans Tor Neple er 

sentral i ledelsen av REC 
SiTech-utbyggingen, som han 
har vært under REC ScanWa-
fer extension.
- Forskjellen er for det første 
at dette er en langt større 
utbygging. Og selv om den 
er utfordrende nok, er den 
hakket mindre komplisert. For 
selv om vi også her bygger 
ut parallelt med full produks-

jon, så er det ikke som i REC 
ScanWafer, der nybygg og in-
stallasjon hele veien foregikk 
inne i samme lokale.
Arbeidet som foregikk under 
sommerstoppen i produksjo-
nen, karakteriserer Neple som 
ekstremt vellykket. I denne 
perioden var bemanningen i 
tomta også den høyeste i hele 
utbyggingsperioden – 120-130 

personer.
- Men det har jo dukket opp 
noen overraskelser underveis, 
da, smiler han.
- For eksempel gravde vi fram 
en gammel kjeller på 2.000 
kvadratmeter, som ingen visst 
om! Og vi kunne ikke slå den i 
stykker, av hensyn til produk-
sjonen. Men, vi fikk da skåret 
den i biter og tatt den ut…

- Som bygningsingeniør i et 
relativt lite firma, jobbet jeg 
veldig mye med utførende 

arbeid for Solhaug. Altså var 
jeg med på selve byggingen, 
ikke bare planleggingen. 
Læremessig for meg var dette 
helt unikt – jeg kunne ikke fått 
en bedre progresjon. Mange 
steder kan nok ingeniøren 
gjerne bli sittende på et kon-
tor, men slik var det ikke for 
meg, roser Tolrleif sin tidligere 
arbeidsgiver.

REC og Yara
Nå har 34-åringen rundet 
sine fire første måneder for 
ny arbeidsgiver, nemlig BIS 

Production Partner.
- Fra starten var jeg mye 
involvert i REC-prosjekter, 
blant annet som prosjektleder 
for vannrenseanlegget til REC 
SiTech. Nå fases jeg inn i små 
og store prosjekter for Yara, 
forteller han.
Utdannet ingeniør i Stavanger, 
opprinnelig fra Stord – nå 
runder han snart 10 jobbeår i 
Meløy, firebarnsfaren som bor 
på Ørnes.

Mer kontor
- Det siste 1 ½ årene hos 

Solhaug ble jobben min 
mer kontorbasert, blant 
annet med HMS og 
kvalitetssikring. Dette 
ønsket jeg mer av, og 
i denne nye jobben får 
jeg nettopp mer av det 
jeg ønsker nå – mer 
kontorarbeid, ledelse, 
økonomi. I tillegg spilte 
det en rolle at jeg jo har 
fire små barn, og at det 
ble nokså mye reising til 
Halsa i den forrige job-
ben min, forteller Torleif.
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Jon Einar er født og oppvokst 
i Glomfjord, og var blant de 
20 først ansatte i ScanWa-
fer tilbake i 1997, året etter 
at selskapet var etablert. 
Operatør, senere skiftleder og 
deretter prosjektleder – fra 1. 
august er Jon Einar assister-
ende produksjonssjef, med 
hovedansvar for vaskelinjer 
og waferlinjer.
- Prosesskontroll er en veldig 
viktig bit for arbeidet mitt, det 
dreier seg om å få enda mer 
ut av utstyret. Og så er det 
viktig å samarbeide godt med 
områdelederne og bidra til at 
dette også er en god ar-
beidsplass for folkene våre.

Lederutdannet
Da er vel de siste årene med 
etterutdanning i ledelse ekstra 
nyttig å ha med seg? Spør vi.
- Den etterutdanningen 
merker jeg er utrolig god å 
ha med seg, både på jobb og 
fritid, slår han fast.

Gjennom eget fagforbund, 
FLT (Forbundet for ledelse og 
teknikk), har nemlig Jon Einar 
de siste årene utdannet seg i 
ledelse og prosjektstyring. For 
tiden er han halvveis på veien 
til en bachelorgrad i ledelse 
og administrasjon. Hos 
waferprodusenten begynte 
han altså ut som operatør, 
ble skiftleder i 2001 og har de 
siste to årene vært tilknyttet 
teknisk avdeling i ulike pros-
jekter knyttet til utbyggingen. 

Elektrobakgrunn
37-åringen begynte utdan-
ningsløpet sitt med elektrofag 
ved Meløy videregående 
skole. Så gikk turen til Melbu 
og toårig teknisk fagskole 
innen elkraft, før han vendte 
hjem til læretid og senere fag-
brev ved Statkraft på Fykan. 
Og i sitt 11. år på post for rEC 
ScanWafer, er altså Jon Einar 
blitt assisterende produksjons-
sjef.

Ny som ass.prod
Jon Einar Kristensen er blitt assisterende 
produksjonssjef i REC ScanWafer. Og får 
enda mer nytte av lederutdanningen sin.

Jon Einar Kristensen – ny ass. prod. hos REC ScanWafer.

Opprinnelig er han fra Elfenben-
skysten, men Joseph Teah 
er et velkjent fjes i Glomfjord 
Industripark. I høst er det fem år 
siden han ankom som flyktning, 
og det kan han markere med 
fast jobb i BIS. Joseph har 
tidligere hatt lærepraksis i El-
Team og HPP, før han ble tatt 
opp i NAV-kurset i produksjon-
steknikk i fjor høst. Han var ikke 
blant dem som i første omgang 
fikk jobb i rEC Sitech, men fra 10. juli er han altså fast 
i staben til BIS. Som elektriker, selvsagt, som er 59-årin-
gens yrke også fra hjemlandet.

REC-ansatte har tid til mer enn å være på jobb – de 
rekker også å bidra til å opprettholde folketallet! Ivan 
Ringøy (REC SITech) og hans Jannike (Korneliussen) 
fikk en gutt 4. august. Poden var da 49 cm lang og veide 
3.480 gram. En annen Ivan i bedriften, nemlig Ivan 
Løvik, ble pappa 7. august. Da fikk nemlig hans Dina 
(Strømdal, jobber i BIS) en gutt som skal hete Magnus 
Eliot. 49 centimeter og 3.400 gram var hans mål ved 
fødselen. I REC ScanWafer lar vi oss imponere av 
timingen til produksjonssjef Børge Selstad og hans 
Kristine, som fikk en datter 08.08.08 klokka 08.20! Mye 
dårligere var ikke Ole Arnt Lorentzen (skift 2) og hans 
Laila (Eliassen), som fikk en sønn samme kveld, klokka 
20.40. I Meløy Bedriftsservice ble Erlend Søreng 
pappa 4. august – da nedkom hans Aileen (Engen) med 
ei jente.

Park-ansatte tar ansvar

Pål Einar Olsen 
(28) er sentral i 
arbeidet der REC 
ScanWafer benyt-
ter stadig tynnere 
sagetråd i sine 23 
wafersager.

- Åtte av ny-sagene våre 
er nå over på 120 mikrom-
eter-tråd, og de fire neste 
står for tur. I tillegg skal jo 
de sju eldste sagene våre 

byttes ut – den første 
nye for dem kommer i 

november, forteller Pål Einar.
Som er prosjektleder for denne utskiftingen, og over tid 
skal alle wafere sages med 120-tråd.
Selv er han opprinnelig fra Sortland, der han holdt til i 
fjor høst da han fattet interesse for en REC ScanWafer-
utlysning.
- Jeg var ferdig med mastergraden min i elektronikk ved 
NTNU i Trondheim i 2005, men akkurat da var det litt 
trådt i arbeidsmarkedet for den retningen. Derfor dro jeg 
hjem til Sortland og arbeidet med pakking og utkjøring på 
et bakeri i 1 ½ år.
Men Meløy trengte folk, og Pål Einar kom for å jobbe i 
Glomfjord og bo på Ørnes. 

Du husker Stein-Ivar 
Berghei fra Yara, han som 
hjalp med smått og stort på 
data? Etter en pause fra 
læreløpet i IKT driftsfag, fort-
setter han nå løpet mot fagbrev 
i annen bedrift, nemlig Aspec-
tor ThinCom. Dette selskapet 
er lokalisert på Ørnes, og 
leverer driftsløsninger til of-
fentlig virksomhet og små og 
mellomstore bedrifter. Stein-
Ivar har seks måneder igjen av 
læretiden.

Passerte de 30: 
Industrifolk spiste kake sam-
men med Meløy Bedrifts
Service da Opplæringskontoret 
markerte at man passerte 25 
samarbeidsbedrifter. Nå er 
tallet 30. Og når det gjelder 
lærekontrakter, er status pr. 
1. september at hele 70 er 
formildet dette året. I alt admin-
istrerer bedriften dermed 130 
løpende kontrakter i høst.

Pål Einar Olsen

Stein-Ivar Berghei, 
fra Yara Glomfjord til 
Aspector ThinCom.

Eksempel på lærling: 
Thomas Elnan, REC 
ScanWafer

Joseph til BIS

Joseph Teah
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Aktuell:  Starter ingeniørstudier med 
  utdanningsstipend fra BIS 

Kristian Haukalid

Tekst og foto: May Helen Sørsandmo

- Hvordan har du hatt det på jobb denne sommeren?
- Travelt og trivelig. Jeg har vært utleid fra BIS til Yara, og har jobbet i 
Fullgjødselfabrikken som automatiker. Det har vært artig å praktisere 
faget og friske opp fagkunnskapen. Det har i grunnen vært en 
jobbesommer, og jeg har ikke fått med meg særlig mye av det som 

har foregått av aktiviteter i kommunen, for eksempel 
Sommerdagan.

- Og nå står du på farten til å reise sørover?
- Ja, nå reiser jeg til Trondheim for å starte på 
ingeniørstudier der. Tar i første omgang sikte på 
å gjennomføre et 3-årig løp innenfor området 
automasjon. Det blir greit å flytte fokus til selve 
fagområdet jeg skal studere, og ikke så mye generelle 
fag. Jeg gleder meg også til miljøforandring og litt 
større forhold. Treffe nye folk og være en del av et 
studentmiljø der det skjer mye. I tillegg håper jeg å få 
holde på med litt trening, og kanskje, hvis det er rom 
for det, kan jeg bli medlem i et studentkorps og ta opp 
igjen min gamle hobby som trombonespiller. Vi får se…

- Og du har utdanningsstipend fra BIS med 
deg i ryggsekken. Hvordan kom det i stand?
- Jeg hadde læretida mi hos Hydro Production 
Partner, som BIS het da. Allerede den gang hadde 
jeg lyst til å ta mer utdanning, men etter militæret 
jobbet jeg to år på Sitech før jeg flytta til Bodø og 
jobb hos Rapp Hydema. Der slutta jeg i fjor høst for 
å begynne på forkurs til ingeniørutdanning. Det var 
etter at jeg begynte på dette studiet at jeg fikk et tilbud 
om utdanningsstipend fra BIS. Når man får et slikt 
tilbud er det bare å slå til. Det har bidratt til å holde 
motivasjonen på topp for å komme gjennom et tøft år 
med matematikk og fysikk og sene lesekvelder.

- Om 3 år er du tilbake i Meløy. Hvilke tanker 
har du om det?

- Det er en stor trygghet å vite at man har en jobb å komme til, og jeg 
tror jeg vil få mange spennende oppgaver i BIS når jeg er ferdig. At BIS 
har fått nye eiere tror jeg vil være bra for utviklingen av selskapet og 
bedriften her i Glomfjord, som får muligheter til å konsentrere seg om 
det den skal drive med. Jeg ser lyst på å etablere meg i Meløy og jobbe i 
industriparken når jeg er ferdig med utdanningen.  Absolutt.
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Utgiver
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Start i Yara
….men rekrutteringen er god! Noen nye, og noen kjente 
fjes, har meldt seg på i produksjonen av mineralgjødsel 
siden sist. Ole Berg og Jørgen Heen Andersen 
begynte allerede 1. mai som prosessoperatører i ferdig-
vareområdet, mens tre damer fra 1. juli er på plass som 
lærlinger: Lene Marie Jørgensen, Anne-Mette 
Danielsen (begge Syrefabrikken) og Ellen Lisell 
Andersen (ferdigvareområdet).

Vi vet at:
-når ferdigstøpte ingoter kappes til 
blokker, tas sideplatene (resirk) vare 
på. Dette overskuddsmaterialet er også 
høyverdig materiale som utnyttes.
-en egen bedrift med nær 30 ansatte, Si 
Pro, er etablert og behandler slik resirk 
ved å sandblåse og vaske den slik at den 
kan benyttes som råstoff i gul produks-
jon.

Stor verdi
- Som kjent har vi etablert en egen 
produksjonsløype for resirken, som i dag 
defineres som SWr, eller gul produks-

Siri bytter sjefsjobb
REC ScanWafer har ansatt 
Siri Eidet Fygle som produk-
sjonssjef for gul produksjon. 
- I et strengt råvaremarked 
blir det enda viktigere med 
fokus på å utnytte ”avkap-
pet” fra produksjon av in-
goter, sier hun.

Siri Eidet Fygle, sjef for gul produks-
jon i REC ScanWafer.

jon. Silisiumen som kjøres gjennom pros-
essen for andre gang, har jo stor verdi, 
og det er viktig på alle måter å utnytte 
den best mulig. Dermed setter bedriften 
stor fokus på dette, og det er det ansatt 
egen produksjonssjef for gul produksjon, 
forteller Siri.
Det er altså de opprinnelige ScanWafer-
ovnene, GTI-ovnene fra 1997-98, som 
benyttes, og til forskjell fra nye ovner, 
kjøres kun én digel i ovnene av gangen.

Logistikk først
Og her har altså Siri Eidet Fygle nå 
tiltrådt stillingen som produksjonssjef, 
etter å ha vært logistikksjef i bedriften 
siden hun kom til Glomfjord i april i fjor. 
Siri er siv.ing. fra NTNU i metallurgi (i dag 
materialteknologi) og hadde 10 års bak-
grunn fra Elkem Meråker før hun valgte 
REC ScanWafer som ny arbeidsgiver. 
Prosessen med å finne hennes erstatter 
som logistikksjef er ikke sluttført.

Slutt i Yara
I løpet av dette årets åtte første måneder har sju veter-
aner hatt formell sluttdato i Yara Glomfjord og takket ja 
til avtalefestet pensjon. Og navnene er: roald Blix (29. 
februar), Erling Voll (31.mars), Knut Barvik (31.mars), 
Sigurd Gundersen (31.mars), Edgar Larsen (31. mai), 
Inge Hansen (31. august) og Harald Neverdal (31. 
august).

Til Canada
Den lokale Marine Harvest-ledelsen drar til Canada. 
For å lære? - Ja, vi skal til Vancouver Island for å se 
hvordan våre kolleger i Marine Harvest drifter anlegg 
der borte. Vi er litt spent på å se om de kanskje er 
kommet lengre enn oss på noe, for eksempel trans-
port eller vaksinering, forteller daglig leder André 
Spigseth, som tar turen sammen med Wenche Kris-
tiansen og Frank Meløysund fra Glomfjord-anlegget, 
samt andre representanter fra konsernets Region 
Nord i Norge.
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siden sist siste siden

10 slike slurrytanker produserer BIS nå for REC SiTech. De 
skal monteres 3-4 meter over bakken ved den midlertidige 
”slurryfabrikken”. Fem av tankene har BIS produsert i eget 
verksted, de øvrige er satt bort til Mo Mekaniske Verksted 
og bygges på Mo. Arbeidet har pågått i hele sommer, og 
oppdraget har en verdi på over 7,5 millioner kroner.

Først på sistesiden denne gang bringer vi status-knips på to 
viktige nybygg. Til venstre slurryfabrikken (13. august), du 
ser at arbeidet er kommet betydelig lengre enn på bildet fra 
fjellet på side 2-3. Slurryfabrikken skal forsyne de to REC-

bedriftene med sagevæske, og fabrikksjef blir ex-Yarsjef 
Wenche Olsen. Til høyre: det gigantiske renseanlegget ved 
Viadukten (19. august) skal ha rørgate-forbindelse med REC, 
og hovedbygget alene er på over 1 dekar…

200 meter lange ”Federal Weser” ga en ny og kreativ ut-
fordring til kaifolket i Yara Glomfjord, da den klappet til kai 
tidligere i sommer. Ved lasting ville den ta borti bunnen - den 
hadde nemlig allerede last da den kom. – Men så skaffet 
Halsan oss to gigantiske hjullasterdekk, og ved hjelp av dem 

fikk vi dyttet den to meter fra kai, og det gikk bra. Dette har 
aldri vært gjort før, opplyser Egil Kolvik i PKL. Der i gården 
hadde man for øvrig 12 sommervikarer i år – på bildet er det 
Ingerid T. Andersen som sitter bak rattet i trucken som kjører 
fram storsekker for lasting. 

Det er trangt om plassen i REC-land for tiden. Her er 
plasthallen som REC SiTech har montert i hjørnet av parker-
ingsplassen foran REC ScanWafer. - Dette er et midlertidig 
lager for råvarer og forbruksmateriell. Vi har ikke lagerplass 
inne i produksjonshallen, og kan heller ikke lagre i nyhallen, 
forteller teknisk sjef Tor Arne Fagerli.


