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Ny Næring er Meløy-regionens eget reklameblad 
for nærings- og arbeidsliv, og produseres og gis ut 
av Mediehuset Meløy. Innholdet lages i sin helhet 
på oppdrag fra næringslivet i Meløy og Gildeskål – 
du ser dagens samarbeidsbedrifter presentert på side 
8-9. Formålet til Ny Næring er å formidle satsinger 
og suksesshistorier i noen av regionens aller mest 
solide bedrifter. 

Ny Næring distribueres som månedsbilag i Framtia 
følgende onsdager i 2017: 1. februar, 8. mars, 5. 
april, 24. mai, 21. juni, 13. september, 11. oktober, 
8. november og 6. desember. Du finner også artik-
kelstoffet fritt tilgjengelig på www.framtia.no

For åtte år siden ble Halsa-entre-
prenøren kontaktet av Jon Vala 
på Engavågen.
- Ja, det er en litt spesiell historie 
som ligger bak, forteller Bjørn 
Kildal.
- Jon var alvorlig syk, og ville 
selge bygget. Om vi ville overta? 
Så da ble det forhandlinger, som 
endte med at vi kjøpte. Vi tenkte 
tanken å omregulere til boligfor-
mål, men litt annonsering viste 
at det var flere interessenter til å 
leie næringslokaler, forklarer han.

ARTIG Å BIDRA
Disse åtte årene senere har Halsa Bygg ved flere anledninger 
tilpasset lokalene til nye leietakere. Nå sist til Kate Birke-
lunds Rosetten, og i 2015 til Lisbeth Bukkøys Bondestua.
- Vi synes det er artig at det brukes, og fordi vi selv vet hvor 
viktig det er for små plasser å ha handelsaktivitet for å få liv 
i sentrum, ja, så blir vi også motivert til å strekke oss ekstra 
langt for de som vil drive virksomhet i bygget vårt, sier 
Bjørn.

TENKER LEILIGHETER
- Har bygget vært en god investering for dere?
- Vi har ikke tjent penger på investeringen ennå – da må vi 
nok tenke enda lengre sikt.
- Men, det fulgte et spennende areal med på kjøpet vi gjorde. 
På baksiden av dagens bygg er det nemlig en del plass.
Som er spennende med tanke på leiligheter. Halsa Bygg har 
nylig satt i stand en tomannsbolig for utleie på Engavågen, 
og kjenner til at det er etterspørsel etter leiligheter.
- Så nå leker vi med tanken om å sette opp et bygg med lei-
ligheter der. Da snakker vi om universelt utformede leilighe-
ter på ett plan, tilpasset godt voksne folk, sier Bjørn Kildal.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

TENKER 
LEILIGHETER
- Artig å bidra til liv i sentrum. Og vi 
leker med tanken om leilighetsbygg 
på eiendommen, forteller Halsa Bygg-
lederen.

Bjørn Kildal

- Jeg vokste opp i de fantastiske blomster-
bedene til mamma i Kjeldal. Nå har jeg fått 
det akkurat som jeg har ønsket meg!
Kate Birkelund titter fram bak en oase av 
blomster. Vi er de trivelige lokalene til hen-
nes Rosetten. Etter en hektisk sommer med 
utbygging og masse arbeid for kundene, 
kan hun ta en pust i bakken i blomsterfor-
retningen hun har etablert og drevet fra 
mars i år.
-  Jorun (Knutsen, red. anm.) drev jo Osa 
Blomster i 30 år, så jeg visste her var et 
marked. Men man kan ikke drive uten kun-
der, og jeg må si at folk er veldig flink til å 
bruke oss. Kundene virker fornøyd, driften 
går veldig bra, og jeg gleder meg virkelig 
til å gå på jobb hver dag! storsmiler hun.

PERFEKT BELIGGENHET
Engavågen sentrum, sensommeren 2017: 
Halsa Byggs forretningsbygg er renovert 
og fylt med hyggelig aktivitet fra to driftige 

EN ROSETT 
MED KATE
Sånn innerst inne har hun 
drømt om det siden hun var 
barn, Kate Birkelund. Like-
vel overrasket hun seg selv 
da hun startet blomsterbu-
tikk… 

Kate Birkelund har lagt bak seg det første halve driftsåret med forretningen Rosetten, og stortrives med sitt nye 
liv med og blant blomster. – Og beliggenheten er perfekt, med et fint miljø av butikker, sier hun. 

Kundene virker fornøyd, driften går veldig bra, og jeg gleder 
meg virkelig til å gå på jobb hver dag!

KATE BIRKELUND

leietakere. Siden i vår altså Kate og hennes 
Rosetten, og på andre siden av den åpne 
døra, Bondestua – eiet og drevet av Lisbeth 
Bukkøy sammen med datteren Guro.
- Vi går inn og ut hos hverandre, så nå er 
det blitt et miljø her – det er både viktig og 
hyggelig. På andre siden av veien der er det 
dessuten garnbutikk, og dagligvarebutik-
ken rett der borte – beliggenheten er helt 
perfekt, forklarer Kate.
- Og selv om jeg jeg ikke skulle starte 
blomsterbutikk da Jorun la ned Osa 
Blomster – jeg ventet bare på at noen andre 
skulle gjøre det! …..så er det nok dette jeg 
har drømt om å gjøre hele livet.

PERFEKT UTLEIER
Bygget har lange tradisjoner for handel. 
Først og fremst i flere tiår med Sigfrid Vala’s 
Osa Handel, deretter dataforretning og mu-
sikkhandel i regi av hennes ektemann Jon. 
Lokalbefolkningen vil dessuten huske Ra-
mona Sjøteig og Arnhild Olsens klesbutikk 
Harmoni, og Nina Kildals Nina’s Hobby.
- Da jeg skulle flytte inn, måtte jeg ha 
flere vinduer, og tilgang til vann nærmere 
disken. Alt dette ordnet Halsa Bygg, og de 
dekket utgiftene til plattingen vi har byg-
get, så jeg er kjempefornøyd med dem som 
utleier.
- Så har mannen min, John Åge, bygget 
glassveranda der jeg får mer arbeidsplass. 
Uten ham kunne jeg aldri startet opp!

PERFEKT FOR KATE
Så ble hun altså godt voksen, Kate (49), før 
hun tok skrittet i en helt ny retning i yrkes-
livet sitt – den som likevel kanskje alltid 
har vært der som en drøm. Attpåklatten i 
søskenflokken Pedersen, altså  lillesøsteren 
til Turid, Valter, Magnor og Siv, ja, hun ble 
mor til Maiken som 16-åring, og begynte i 
arbeidslivet som assistent i frisørsalongen 
i Breivikbakken, og fortsatte i dagligvare-
handelen til Reidun Skoglund samme sted.

- Da jeg hadde begynt hos Jorun på Osa 
Blomster i 1996, gikk jeg og sang den der 
‘finni meg sjæl’, smiler hun.
De siste fem årene har Kate imidlertid job-
bet som assistent ved Vallsjøen alders- og 
sykehjem, etter to år i barnehagen på Halsa.
- Jeg overrasket nok meg selv litt da jeg 
faktisk startet butikken. For jeg er veldig 
heimkjær, og det å drive noe eget betyr 
mye tid borte fra heimen. Men jeg har nok 
finni meg sjæl nå, ja, ler hun.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Vi fikk tillatelse til å sette i gang arbeidet 
den 29. august, og allerede dagen etter 
fyrte vi av første salve på berget, forteller 
sprengningsleder Rune Simonsen. 
Sprengningsarbeidet pågår ut september, og 
steinmassene skal brukes som fyllmasse for 
nedre del av nybygget.
- Av hensyn til bebyggelsen i nærheten 

SKOLETOMTEN PÅBEGYNT
Noen uker forsinket kunne 
endelig Terje Halsan AS 
komme i gang med arbei-
det på tomten til Spildra 
skole i Ørnes. 

Steffen Hansen (t.v.) og Rune Simonsen hos Terje Halsan AS er glad for å være i 
gang med arbeidet ved Spildra skole. 

blir det mange små salver, noe som tar litt 
lengre tid, sier Rune. 
Formann Håvard Jentoftsen hos Terje 
Halsan AS hadde egentlig beregnet å være 
ferdig med sprengningsarbeidet til septem-
ber, men på grunn av sein igangsettingsor-
dre blir de litt forsinket. 
- Ja, vi startet fire-fem uker seinere enn vi 
ønsket, men nå ser vi tydelige fremskritt 
hver dag. Vi har fått ut en god del stein 
allerede, og det er ikke så mye igjen nå. 
Etterpå går vi i gang med å lage fylling og 
banketter før bygningsarbeiderne slippes 
til, forteller Håvard til Ny Næring.

Tekst og foto: Rune Meosli
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VI GRATULERER!
Sommeren er over, men mye å 
feire også i høst. For eksempel 
runddager for mange flotte ar-
beidsfolk i våre samarbeidsbe-
drifter! Denne lista gjelder for 
perioden 1. september til 13 . 
oktober.
Aller først vel overstått til Yara-jubilanter som ikke 
fikk gratulasjon på forskudd, i juni-utgaven:
65 år: Arve Brun, 17. juli
55 år: Dagfinn Kolberg, 2. august
55 år: Rune Andersen, 27. august 
50 år: Ranveig Grete Bakken, 4. juli
45 år: Eirik Solbakken, 1. august

Denne måneden:
55 år
Rose Olsen, Marine Harvest, 22. september
Ailin Roksøy, Meløy Energi, 30. september

50 år
Ellen Ann Åbodsvik, Bilfinger, 11. september
Odd Ketil Larsen, Yara Glomfjord, 12. september
Mette S. Kolberg, Norwegian Crystals, 16. september

35 år
Charlotte Høvring, Norwegian Crystals, 4. oktober

30 år
Martin Røberg, Yara Glomfjord, 1. september

25 år
Arne Tobias Selfors, Yara Glomfjord, 19. september

20 år
Filip Ø. Rønnåbakk, Bilfinger, 6. oktober
Marcus Rommetveit, Bilfinger, 7. oktober
Thomas Pedersen, Cargill, 6. oktober
Jørgen Pedersen, Cargill, 11. oktober

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

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Jeg trodde det skulle bli 
litt skummelt å begynne på 
nye skole, men det gikk mye 
bedre enn jeg trodde. Dette 
er den fjerde skolen jeg går 
på, og ved de andre tre tok 
det nok lengre tid før jeg ble 
kjent med folk, ja! smiler 
Luna Victoria F. Kvitvik (15).
Inndyr-jenta har akkurat 
vært med på en gruppeklem 
sammen med Henning Bang 
(16) fra Tjongsfjord og tre 
av elevmentorene ved Meløy 
videregående skole.
- Vi er 29 i klassen, og dét 
er jo ganske mange. Alle er 
litt sjenert de første dagene, 
men når vi tvinges til å være 
sosiale, blir det bedre. Jeg tror 
dette funker, mener Henning.

IKKE BARE KOMFORT
Vi befinner oss i biblioteket – 
befriende fritt for pulter, bare 
stoler, satt mot hverandre to 

og to. Masse unge fjes, de intervjuer hverandre. Ikke 
‘Hva heter du?’ og ‘Hvor kommer du fra?’, men:
- Hvilke drømmer har du? Hvilken person betyr mest 
for deg? Sånne ting som ikke kommer opp hvis man 
ikke spør, litt utenfor komfort-sonen. Og vi setter 
sammen folk på tvers av skoler og steder de kommer 
fra, sier Emma Rapunsel Johnsen fra Grønøya.
Hun er den ene av årets fire elevmentorer ved sko-
leavdelingen på Ørnes. Og har laget oppgaven som 
‘ferskingene’ akkurat nå tvinges gjennom, før hun 
leder hun gjennomgangen sammen med mentor-kol-
legene Marie Rommetveit og Kyi Kyi Than Winn.

MENTOR-KLEM GIR TRYGGHET
De må intervjue hverandre om 
drømmene de har, og de tvinges 
til å bli kjent på tvers av bosted. 
Slik gir elev-mentorene ved Meløy 
videregående ferskingene en 
sammensveisende skolestart.   

Henning Bang

Det gikk mye bedre enn jeg trodde. 
Dette er den fjerde skolen jeg går på, 
og ved de andre tre tok det nok len-
gre tid før jeg ble kjent med folk, ja!

LUNA VICTORIA F. KVITVIK (15)

BRYTER OPP GRUPPER
- Man holder seg gjerne i en gruppe med de som 
kommer fra samme skole, og da bruker man lengre 
tid på å bli kjent med andre. Vi forsøker å bryte opp 
slike grupper, vi skal lage bånd mellom alle elevene. 
For når alle blir kjent med alle, blir det bedre klasse-
miljø, folk blir tryggere og trives bedre, mener Marie.
Som ved skolens avdelinger i Glomfjord og på 
Inndyr, presenteres elevmentorene allerede første 
skoledag. De har et tett program og en viktig rolle når 
et kull med 15-åringer skal få en best mulig start ved 
sin helt nye skole.
- Hvis skolen er et bra sted å være, vil du være der. 
Da lærer du bedre, mener Henning.
- Ja, og hvis du er veldig sjenert og ikke tør si noe i 
klassen, selv om du egentlig kan svaret på ting, så går 
det ut over det faglige, skyter Luna inn.

PSYKISK HELSE VIKTIG
Det er tredje året at Meløy videregående skole ruller 

- Dette er det tredje og siste året vårt i 
programmet vi deltar i. Men vi ønsker 
allerede å videreføre satsingen, forteller 
rektor Kjetil Fagervik ved Meløy vide-
regående skole.
Hans ansatte har fått veiledning fra 
Voksne for Barn, organisasjonen som 
i 50 år har jobbet for barns oppvekst-
vilkår og psykiske helse. Kjetil har 
egne elevmentorer og egne ansvarlige 

RESPEKT. BLI SETT. EFFEKT.
Rektoren ser stor effekt 
av Drømmeskolen. Og 
vil videreføre.

Godt engasjement når andreklassingene og elevmentorene Kyi Kyi og 
Marie kusker førsteklassingene gjennom bli kjent-oppgaver. 

- Å ha det bra på skolen er å bli kjent med hverandre! Luna og Henning (i midten) er 1. klassinger ved Meløy 
videregående skole, og synes Drømmeskolen og bli-kjent-øvelser er midt i blinken. Gruppeklemmen ledes 
av elevmentorene Kyi Kyi Than Winn (f.v.), Marie Rommetveit og Emma Rapunsel Johnsen. Malin B. Ulsnæs 
var ikke tilstede da dette bildet ble tatt.

Rektor Kjetil Fagervik

Luna V.  F. Kvitvik

ut elevmentor-ordningen sin – en del av 
satsingen Drømmeskolen, som igjen er 
utviklet av den ideelle organisasjonen 
Voksne for Barn.
- Hovedhensikten er å lage et godt psy-
kososialt miljø for elevene, og elevmen-
torene er viktige for at alle skal bli sett 
– ikke bare av lærere, men av medelever, 
og føle seg trygge, forklarer rådgiver 
Lissbeth Hovdal.
- For er du utrygg, så hemmer det læ-
ringsprosessen. Det er nok mye vanli-
gere at unge ikke har det bra i dag, enn 
da jeg begynte her for 20 år siden. Et 
slikt program er viktig fordi vi må være 
stadig mer opptatt av psykisk helse og 
hvordan elevene har det, ikke bare tenke 
på det faglige, sier hun.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

for Drømmeskolen både på Inndyr, 
i Glomfjord og på Ørnes.
- Ingen tvil om at vi ser effekten på 
de elevgruppene som går gjennom 
programmet. Det dreier seg om at 
den enkelte eleven skal bli sett og 
respektert, og at den enkelte skal 
si fra, og at man skal si fra på en 
ordentlig måte, mener Kjetil.
- Samtidig er dette en forlengelse 
av det vi har jobbet med i mange 
år, nemlig å lage en bedre skole der 
ingen faller ut, og at vi skal bli gode 
i lag.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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FAKTA

Meløy videregående skole

Skoleåret 2017-18 har Meløy videregående 
skole i overkant av 260 elever, og om lag 80 
ansatte. Skolen rekrutterer i hovedsak elever 
fra Meløy, Gildeskål og Rødøy, men også fra 
øvrige deler av landet, ikke minst til linjene 
for teknikk og industriell produksjon (TIP) i 
Glomfjord. Tilbudene gis fra i alt tre avdelin-
ger, der Inndyr håndterer naturbruk og fiske 
og fangst og Ørnes har studiespesialisering. 
I Glomfjord ligger hovedadministrasjonen, 
samt utdanningstilbud i TIP, elektrofag og 
helse- og oppvekstfag. Rektor ved Meløy 
videregående skole er Kjetil Fagervik, mens 
studierektorer er Kirsti Kvehaugen (Ørnes), 
Elea B. Tangstad (Glomfjord) og Marita Mar-
tinussen (Inndyr). Tekst: Edmund Ulsnæs

Marie Rommetveit (17), 
Ørnes
- Jeg ble ganske inspirert av fjorårets 
elevmentorer. Jeg hadde ikke opplevd dette 
før – at elever kom inn og pushet oss til å bli 
bedre kjent. I vår klasse er alle enig om at 
dette var viktig for at vi i dag har et veldig 
godt klassemiljø.

Emma Rapunsel 
Johnsen (16), Grønøya
- Vi var to fra Enga skole da jeg begynte 
her, og jeg kjente jo ingen. Elevmentorene 
gjorde mye for meg slik at jeg ‘kom inn’ i 
klassen og at miljøet ble bra. Jeg har rett og 
slett lyst til å bidra, sånn at årets 1. klassin-
ger får en like bra start.

Kyi Kyi Than Winn (17), Inndyr
- Jeg var selv litt nervøs da jeg kom hit som 1. 
klassing i fjor, men elevmentorene var flinke 
til å få oss til å snakke masse sammen, og ha 
artige aktiviteter. Da ble det god stemning, 
og det er derfor jeg også hadde lyst til å bli 
elevmentor.
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Malin B. Ulsnæs 
(19), Ørnes

- Jeg er opptatt av at alle på skolen skal 
kjenne hverandre, og at vi kommer over-
ens på tvers av klassene. Jeg synes det er 
viktig at 1.klassen får en bra start på året, 
og at de får et bra grunnlag for de 3 årene 
på videregående skole. 



PENSJONISTENE 
LEVERTE
Kjell Wilmann og Kjell Linas 
Solhaug har egentlig pen-
sjonert seg, men steppet 
inn som guider da ungdom-
men skulle få kjennskap til 
fabrikken og produksjonen 
på EWOS Cargill. 

Pensjonist Kjell Wilmann engasjerte ungdommene da han viste fram fabrikken til EWOS Cargill, 
til elevene fra Meløy og Rødøy. Foto: Rune Meosli

Disseksjon av fisk var nytt for de aller fleste ungdommene, men veldig populært. Julie Drevland og Tora Karlsen (bak fra venstre) og kunne fortelle om morsomme og 
lærerike skoledager ved linjen for akvakultur på Inndyr, mens rektor Kjetil Fagervik 
informerte om mulighetene ved de ulike utdanningsvalgene ved Meløy videregå-
ende skole. 10. klassingene Celine Drevland og Oskar Kristensen (foran) fra Ørnes 
skole likte det de fikk høre.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Det er viktig å fortelle ungdommen hva 
som gjøres på fabrikken på Halsa og hvilke 
muligheter som ligger i akvakultur. Med 
omtrent 35 ansatte og leveranse av fiskefôr 
til hele landet, er dette en betydelig aktør 
i næringen, og de som står på terskelen til 
å velge utdanning, bør få bedre kjennskap 
til hvilken kompetanse som etterspørres i 
regionen, forteller Kjell Wilmann.
Omvisningen startet med å fortelle om fa-
brikkens historie, produksjonsprosesser og 
arbeidsoppgaver. Deretter ble elevene tatt 
med til kontrollrommet i fabrikken, hvor 
de fikk se hvordan produksjonen styres og 
overvåkes ved hjelp av ulike styringspro-
grammer. Her ble det også anledning til å 
smake på ferskt fiskefôr, for de som turte.

- Det smakte ikke spesielt godt, kunne 
Thomas Halvorsen fra Reipå fortelle, etter 
å ha langet innpå noen pellets.
Til tross for et stramt tidsskjema, fikk elev-
ene et godt inntrykk av bedriften som er 
blant Norges største fiskefôrprodusenter. 

- Jeg var ikke klar over at det var en SÅ stor fabrikk 
her. Og at de lager SÅ mye fiskefôr, er veldig 
imponerende, sa Oskar Kristensen fra Ørnes etter 
omvisningen.

Tekst: Rune Meosli

Siv Ingeborg Hammer fra Bolga var én av 
omtrent 90 ungdommer fra Meløy og Rødøy 
som fikk et innblikk i havbruksnæringa i 
Meløy, under årets fiskerimesse i regi av Ki-
gok. Og hun lot seg overbevise av opplegget 
til Marine Harvest og Meløy videregående 
skole.

PRAKTISKE AKTIVITETER
Marine Harvest hadde satt av dagen til å vise 
fram mangfoldet ved sitt produksjonsanlegg 
i Glomfjord denne dagen. Elevene ble delt 
inn i puljer, og fikk både se, prøve og spørre 
seg fram til mer kunnskap om arbeidet på 
smoltanlegget. 
- Det beste er egentlig at vi får prøve å gjøre 

SJARMERTE 
ELEVENE
- Jeg hadde egentlig be-
stemt meg for å gå akvakul-
tur på Inndyr, men nå tror 
jeg at jeg har ombestemt 
meg. 

Birk Elias Jonassen (9. kl) og Siv Ingeborg Hammer (10. kl) fra Bolga fikk kyndig 
veiledning fra driftstekniker Andreas Hagland. 

Marine Harvest hadde et skikkelig bra opplegg, som ga meg 
god informasjon om næringa. 

SIV INGEBORG HAMMER, 10. KLASSE BOLGA SKOLE

praktiske ting selv, mener Siv Ingeborg. 
Hun trekker spesielt fram stasjonene der de 
skulle ta blodprøve av laksen, og senere dis-
sekere den for å finne hjertet.
- Jeg klarte ikke å få tatt en skikkelig blod-
prøve i dag, for jeg bommet litt med sprøy-
tespissen. Men jeg klarte å finne hjertet da vi 
dissekerte fisken, forteller Siv Ingeborg.

GOD INFORMASJON
På kontrollrommet ble elevene informert 
om automatikk og datasystemer, både for 
regulering av temperatur, vannkvalitet og 
foring. I tillegg fikk de omvisning inne i 
selve produksjonslokalet og innblikk i ulike 
vedlikeholdsrutiner.
- Det var veldig interessant å få vite hvor 
mange ulike jobber som er på et smoltan-

legg. Det er jo ikke bare røktere, men også elek-
trikere, datafolk, mekanikere og masse annet. I 
tillegg trengs det folk til forskning, transport og 
administrasjon i næringa, sier Siv Ingeborg.

UTDANNING
- Den største forandringen fra messa i fjor, var 
at de var der fra Meløy videregående skole og 
informerte om hvilken utdanning som kunne 
føre til jobb innen fiske og havbruk. Jeg hadde 
egentlig bestemt meg for å gå akvakultur på 
Inndyr, men nå tror jeg kanskje jeg skal satse 
på studiespesialisering og ta akvakulturfag på 
høgskolen etterpå, kan hun fortelle.
Rektor Kjetil Fagervik ved Meløy videregående 
skole hadde med seg Julie Drevland fra Ørnes 
og Tora Karlsen fra Fauske, begge elever ved 
VG2 på Inndyr, for å fortelle om utdanning for 
fiske og havbruk. Elevene fortalte om varierte 
og spennende skoledager, med turer, ekskur-
sjoner og praktiske erfaringer ved skolen, mens 
rektor informerte om mulighetene via avdelin-
gene i Glomfjord og Ørnes.

BRA OPPLEGG
I tillegg til opplegget ved Marine Harvest i 
Glomfjord, fikk elevene også omvisning og 
informasjon på fiskebåt, notbøteri og fôrfabrik-
ken til EWOS Cargill på Halsa.
- Det ble litt travelt når vi var på Halsa, men det 
var mye nyttig informasjon å ta med seg, sa Siv 
Ingeborg. 
- Men jeg har inntrykk av at de aller fleste elev-
ene syntes opplegget på Marine Harvest var det 
mest interessante. Det var der vi fikk sett mest, 
og det var de som fikk vist oss hvor mange 
ulike muligheter som finnes i næringa, avslutter 
Siv Ingeborg, som altså sikter seg inn på et yrke 
innen akvakultur.

Tekst: Rune Meosli. Foto: Edmund Ulsnæs

 

FAKTA

Fiskerimessa 
i Meløy

Fiskerimessa ble i år 
arrangert for 11. gang 
av Kigok, og ble besøkt 
av omtrent 100 tien-
deklassinger i Meløy 
og Rødøy. Den ble 
arrangert i samarbeid 
med Marine Harvest, 
EWOS Cargill, Meløy 
videregående skole, 
Selvåg Senior, Nova 
Sea og Meløy Notbø-
teri. Hensikten er å øke 
bevisstheten om fiskeri- 
og havbruksnæringen 
til elever i tiende klasse 
i ungdomsskolen. 
Kigok har hovedkontor 
i Gildeskål, og skal 
tilby opplæring og utvi-
klingsarbeid for fiskeri- 
og havbruksnæringa.
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MELØY BEDRIFTSSERVICE
Postboks 17
8161 Glomfjord
Telefon: 75 71 99 00
post@mbs-as.no 
www.mbs-as.no 

EWOS
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

NORWEGIAN CRYSTALS
Ørnesveien 3 
8160 Glomfjord
Telefon: 75 72 32 00 
post@crystals.no
www.crystals.no

BILFINGER
Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD
Telefon: 03247 
www.is-norway.bilfinger.com/
glomfjordmail.is.no@bilfinger.com

TERJE HALSAN
Garasjeveien 5
8160 Glomfjord
Telefon: 75 75 25 91
Telefon: 48 27 48 27
post@halsan-as.no

REIPÅ KNUSERI A/S 
Dalen 
8146 Reipå
Telefon: 414 05 549
Telefon: 417 68 198
www.reipaaknuseri.no
fransve@reipaaknuseri.no

HALSA BYGG
Dalheimveien 2
8178 Halsa
Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

MELØY ELEKTRO
Kystveien 4
8150 Ørnes 
Telefon: 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

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

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

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

SIMONSSON & 
WIDERBERG 
LEAN CONSULTING AS

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

Våre 
samarbeids-

partnere: 

Våre 
samarbeids-

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

MELØY UTVIKLING KF
Besøk: Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Post: Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Tlf. 75719900
http://www.meloy.kommune.no
stine.estensen@mu.meloy.kommune.no

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

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

SOLHAUG 
BYGGEVARE AS

Halsa
Holandsfjordveien 164
8178 Halsa
Ørnes
Spildra, 8150 Ørnes

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

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

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

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

Vi ønsker Sundsfjord Smolt og Helgeland Smolt velkommen som faste 
aktører i Ny Næring! Fra neste utgave kan du lese om suksesshistorier, 
utfordringer og flere titalls stolte arbeidsfolk hos de to smolt-produse-
ntene der Nova Sea er største eier. Fredag i forrige uke ble Helgeland 
Smolt i Reppen offisielt åpnet, og da sa han det til oss, styreleder Odd 
Strøm: - Dette er bare begynnelsen! Ny Næring lover å følge den 
spennende veksten videre! 

SUNDSFJORD SMOLT AS

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

ARNØY BRYGGE AS

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

MELØY VIDEREGÅENDE 
SKOLE
Hovedadministrasjonen
Pb 55
8161 Glomfjord
Tlf. 75652500
post.meloy@vgs.nfk.no
www.meloy.vgs.no
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- Materialene har svære dimensjoner, og 
underlaget er glatt, så ja, dette er en spesiell 
jobb, sier Vidar Wallmann, Kristian Olsen 
og Rune Olufsen.
Fra Bilfinger, Håkon Sveis og entreprenør 
Leif Martin Hansen. Tre karer fra tre ulike 
bedrifter, men altså på jobb sammen i det 
krevende og omfattende oppdraget som 
Bilfinger i høst utfører for Statkraft.
- Ja, dette er ikke noe vi gjør hver dag. Som 
byggejobb er det meste litt spesielt her, og 
vi har utfordringer med både dimensjonene 
og flo og fjære underveis, smiler Bilfingers 
byggeleder Torleif Rommetveit.

KRAFTIGE SAKER
Ikke så synlig for hvermannsen, men en 
omfattende renoveringsjobb er altså i gang 
siden forrige måned på Fykan – selveste 
vuggen for Meløys 100-årige kraft-eventyr.

SPESIALJOBB MED HISTORISK SUS
De er Bilfingers utvalgte 
menn til et utfordrende og 
helt spesielt oppdrag. Den 
ærverdige kraftverkskaia 
på Fykan i Glomfjord skal 
totalrenoveres.

Så er det pålene, der de ytterste har lengde på opp mot 15 
meter, og diameter på 40 centimeter. Vi ble forespeilet at 
rundt 13 av dem må forsterkes, men det kan nok bli rundt 20. 

TORLEIF ROMMETVEIT

Du vet, den gangen kom ALT sjøveien – sand, sement, arme-
ring og ikke minst enorme mengder rør til rørgatene.

ERLING NYSTAD

Alt er stort og tung ved den svært kraftige kaia. Den ble renovert midt på 1980-tallet, 
men både skader og tidens tann gjør at Statkraft nå gjentar prosessen.

- Vi skal være ferdig til nyttår, sier Torleif 
om fleremillioneroppdraget som bedriften 
utfører i nært samarbeid med Leif Martin 
Hansen og hans menn.
Torleif forteller om utskifting i hovedbæ-
ringen, nye åser, nytt toppdekke. Avsti-
vingsbjelker skal skiftes ut og fenderverket 
i front blir nytt. 
- Så er det pålene, der de ytterste har lengde 

på opp mot 15 meter, og diameter på 40 
centimeter. Vi ble forespeilet at rundt 13 
av dem må forsterkes, men det kan nok bli 
rundt 20. Seks av dem skal byttes ut. 
Altså om lag en firedel av de totalt 81, som 
fra opprinnelsen gjorde den meget kraftige 
kaia skikket for helt annen og større bruk 
enn i dag – mer om historien straks.

- En del påler er løsnet på bunnen under 
vann. Løsningen blir en slags stålstrømpe 
som tres utpå pålene og boltes i fjellet og 
fylles med betong, forklarer Torleif.

HELT ANNEN BRUK
Vi befinner oss altså på mer historisk grunn 
enn det meste i Meløy-regionen. Det var 
på Fykan det begynte for drøyt 100 år 

siden: vannkraftutbyggingen som har gitt 
grunnlag for både Meløys fremste hjørne-
steinsbedrift, gjødselfabrikken, og et mer 
enn vanlig solid næringsliv, til distrikts-
kommune å være.
- Denne kaia er fra en tid med helt andre 
forhold enn i dag, fastslår Erling Nystad når 
Ny Næring ringer.

Etter 33 år i Statkraft avsluttet han tidlig i 
fjor sin 33-årige karriere der han de siste 
årene hadde ansvaret for Statkrafts omfat-
tende kulturminneplan. Bedre enn de fleste 
kjenner han kaias historie.
- Du vet, den gangen kom ALT sjøveien 
– sand, sement, armering og ikke minst 
enorme mengder rør til rørgatene. Først an-
leggskai, men da driften var i gang fraktet 
man også ut aggregater for vedlikehold – 
da ble skinnegangen benyttet – den som går 
fra maskinsalen og helt ut på kaia.

LIVSVIKTIG KAI
Fra en annen tid, ja: glem heller ikke at 
over denne kaia gikk også alt av person-
trafikk. Til den hektiske aktiviteten på 
Fykan ble nemlig personell fraktet i båt fra 
kraftverkskaia i Glomen – den som bærer 
navn etter han som kjøpte den fra Statkraft, 
byggmester Reidar Lie. Det var først i 
1964, ved ferdigstillelse av Fykantunnelen, 
at Glomfjord Kraftverk fikk fastlandsfor-
bindelse.
- Da jeg begynte i Statkraft i 1982 var kaia 
på Fykan fortsatt i drift, men ble de neste 
årene faset ut. Den har på alle måter vært 
en livsviktig kai, sier Erling.

I 2013 fikk Riksantikvaren overrakt Stat-
krafts kulturminneplan, som inngår i den 
store Landsverneplanen som igjen skal 
speile Norges vannkraftutbygging. Fykan-
anleggene skal fredes.
- Statkraft fortjener ros for å ta ansvar, når 
kaia nå opprustes. Den ble også renovert 
midt på 1980-tallet, men har med årene 
fått en del skader, blant annet fra båter til 

gjødselfabrikken som har brukt den som 
avlastningskai.
- Økonomisk ville det nok vært rimeligere 
å rive kaia, så det er veldig positivt at Stat-
kraft nå gjennomfører dette.

I TETT SAMARBEID

2-6 mann jobber sammen på kaia 
fram mot nyttår i år, og altså fra tre 
ulike leverandører. Bilfinger tegnet 
kontrakten med Statkraft i sommer, 
etter en tidligere tilstandsvurdering fra 
Multiconsult.
- Det inngår også i oppdraget å reno-
vere kaihuset, opplyser Torleif.
- Både tak, dør, vinduer og ytterkled-

ning. Her gjør vi valgene i tett samar-
beid med Statkraft, slik at vernebiten 
blir godt ivaretatt. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

De gjør en helt spesiell jobb, disse karene, og de gjør den på 
et av de mest spennende, historiske stedene i Meløy. Kraft-
verkskaia på Fykan renoveres i høst for 3 millioner kroner.
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Arve Jordal har satt tydelige spor etter seg 
i Yara, når han nå forlater jobben som fa-
brikksjef på Yara. Han etterlater en fabrikk 
som er bedre på sikkerhet og mer lønnsom 
enn da han overtok.
- Vi har hatt stort fokus på sikkerhet, og 
har etter hvert klart å innarbeide en kultur 
for dette i hele staben. Vi er nå blant de 15 
prosent beste i verden på sikkerhet, men 
må fortsette å holde fokus på dette, forteller 
han til Ny Næring.

YARA-SJEFEN TIL NYE OPPGAVER
- Jeg kommer til å savne 
miljøet i Glomfjord, både på 
jobb og privat, sier fabrikk-
sjefen i Yara, Arve Jordal. 
Han er klar for nye oppga-
ver i konsernet, hvor han 
skal lede effektiviserings-
prosjekter i Yaras fabrikker 
over hele verden. 

Sjefen står fortsatt inne for det han sa da han startet i 

2012: Yaras fremtid i Glomfjord er avhengig av stadig 

fokus på produktivitet og lønnsomhet. Klippet er fra 

Industrifolk, september 2012.

Det er ingen automatikk i at 
Yara består i Glomfjord. Det 
må fortsatt jobbes for å ef-
fektivisere produksjonen og 
kutte kostnader.

ARVE JORDAL

BEDRE LØNNSOMHET
Lønnsomheten ved fabrikken har også 
økt i perioden. Ny O2-fabrikk, energiøko-
nomisering på kalksalpeterfabrikken og 
systematisk arbeid for å fjerne flaskehalser 
i produksjonen, har gitt ønskede resultater 
for Yara.
- Selv om fabrikken her i Glomfjord har økt 

lønnsomheten, går det dårligere med Yara 
som selskap på grunn av lave priser. Målet 
er å øke produksjonen uten å øke kostna-
dene, sier han og holder fast ved «tiltredel-
seserklæringen» fra 2012:
- Det er ingen automatikk i at Yara består 
i Glomfjord. Det må fortsatt jobbes for å 
effektivisere produksjonen og kutte kostna-
der, sier han. 

FLYTTER TIL OSLO
Han skal nå lede effektivisering av Yara-
fabrikker over hele verden, med base på 
hovedkontoret i Oslo. Dit flytter han med 
samboer Gry Anita Olsen fra Ørnes.
- Jeg kommer til å savne nærheten til pro-
duksjonen, sier han med et smil.
- Jeg er jo oppvokst i industrimiljøet i 
Odda, og trives ute i fabrikken sammen 
med de som jobber der. Min bakgrunn som 
sivilingeniør i kjemi har gitt meg mulighet 
til å delta i faglige diskusjoner med de som 
jobber i fabrikken.

HELE VERDEN
- Vi utvikler nå en 
standard for økt 
produktivitet i alle 
Yaras fabrikker. Yara 
Productivity Standard 
(YPS) samler erfaringer 
fra våre beste fabrikker 
i verden, og skal etter 
hvert innarbeides i all 
produksjon i selskapet. 
Dette blir ikke et kost-
nadskutt-prosjekt, men 
et utvidet forbedringspro-
sjekt, forteller han.
- Allerede neste år kom-
mer vi til å rulle dette ut på 
fabrikken i Glomfjord, så da 

Arve Jordal vil fortsatt være engasjert i Yara-konsernet. - Jeg kommer til å savne folkene, naturen og fabrikken i Glomfjord, forteller 
han til Ny Næring. Alle bildene: Edmund Ulsnæs

kommer jeg innom igjen sier han, før han 
avslutter:
- Jeg ser fram til å prøve noe nytt, men 
kommer til å savne både folk og natur i 
Meløy. 
Hans siste arbeidsdag i Glomfjord var 31. 
august, og Ny Næring ønsker ham lykke til 
i ny jobb for Yara. Inntil ny sjef blir ansatt 
er det Leif Kristiansen som overtar som 
fabrikksjef.

Tekst: Rune Meosli

Økt sikkerhet og økt lønnsomhet, er blant det Arve Jordal er mest stolt av at Yara 
Glomfjord har oppnådd i hans periode som fabrikksjef.

  

FAKTA FAKTA

- Åååh, det må være når drømmen til en 
kunde blir til virkelighet. Når hytta eller hu-
set blir slik som de ønsket, slik som vi satt 
og tegnet den sammen!
Svarer Solrunn med masse sol i stemmen. 
Spørsmålet vårt var selvsagt hva hun liker 
aller best med jobben sin?

HUN LYTTER
Det var i fjor vår at hun tiltrådte den viktige 
stillingen hos Arnøybygg i Dronningens 
gate 32 i fylkeshovedstaden. Nå bygger 
selskapet i samarbeid med Boligpartner-
kjeden i både Bodø, Fauske, Steigen, Rana, 

SALG OG VEKST MED SOLRUNN
Du husker kanskje fjeset 
hennes fra butikk eller fly-
plass i Bodø, eller ‘hjemme’ 
i Meløy? Nå står hun midt 
i den sterke Arnøybygg-
veksten, salgssjef Solrunn 
N. Laastad (47).

Dette dreier seg om et godt 
samarbeid mellom meg, sje-
fen, byggelederen og snek-
kerne. Og kunder er forskjel-
lige – det som er viktig for 
én, er helt annerledes for en 
annen.

SOLRUNN N. LAASTAD

Gildeskål og Meløy. Bedriften som John 
Kristian Karlsen leder har nær tredoblet 
salgsinntektene fra 2013 - fra 10,3 til 27,4 
millioner kroner i fjor. 
- Jeg er utpreget sosial og trives og fungerer 
best sammen med mye folk – denne jobben 
var veldig spennende å få. Jeg kan jo salg, 
men kunne ikke hus, så læringskurven var 
utrolig bratt! vedgår Solrunn.
- Hva er en god selger?
- For meg er det å lytte nøye – virkelig finne 
ut hva kunden ønsker og trenger. Å være den 
pågående selgeren er ikke min greie, og alle 
kunder er helt ulike – de har ulike behov, 
ønsker og drømmer, og så må jeg finne ut 
hvordan jeg kan hjelpe best mulig.

ENGASJERT, JA
Solrunn er Arnøybyggs første rendyrkede 
salgssjef, og kom inn i virksomheten på et 
tidspunkt der allerede voldsom vekst skal 
fortsette. Den Gildeskål-baserte virksomhe-
ten vil ekspandere til hele Salten.
- Hva slags tilbakemeldinger får du, da?

- Jeg må være ærlig og si at vi får kjempe-
gode tilbakemeldinger – at vi er ryddige 
på byggeplass, jobber godt og har flinke 
håndverkere!

- Men du, da?
- Hm…ja, jeg tror nok det merkes at jeg er 
engasjert i hver enkelt kunde. At vi får god 
kjemi – jeg er opptatt av å finne løsninger 
slik at kunden blir fornøyd. Men du vet: det-
te dreier seg om et godt samarbeid mellom 
meg, sjefen, byggelederen og snekkerne. Og 

- Jeg kan jo salg, men husbyg-
ging var nytt for meg, så læ-
ringskurven var fryktelig bratt! 
innrømmer Solrunn N. Laastad. 
Salgssjefen hos Arnøybygg AS 
koordinerer prosjekter i både 
Gildeskål, Meløy og resten av Sal-
ten. Begge bildene: Rune Nilsen, 
Bodø Nu.

kunder er forskjellige – det som er viktig for 
én, er helt annerledes for en annen.

ARTIG MED MELØY
- Og så har du en sterk link til Meløy?
- Ja, vi selger og bygger hus og hytter i hele 
Salten, men det er artig at vi nå har mye 
arbeid i Meløy – jeg er ofte på Engavågen 
og Grønøya sammen med mannen min.
- Vi er nye i Bodø og nye i Boligpartner-
kjeden, så nå dreier det seg om å få gode 
referanser og vokse fornuftig. Og distrik-
tene er viktig – nå har vi prosjekter både i 
Mo i Rana, Steigen, i Storvika og på Reipå, 
opplyser hun som bodde i Meløy fra 1982 
til -89. 
- Det er helt utrolig flott når en kunde får 
realisert drømmen sin, altså at huset eller 
hytta står ferdig,  det blir som en belønning 
for meg, også. For du vet… å bestemme 
seg for å bygge hus eller hytte er en prosess 
som går over veldig lang tid.

Tekst: Edmund Ulsnæs
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Arnøybygg AS
Stiftelsesdato: 27. mars 2015
Forretningsadresse: 8136 Nordarnøy (eget 
salgskontor i Dronningensgt. i Bodø fra 2016)
Eiere: John Kristian Karlsen (f. 1971) og 
John Gisle Karlsen (f. 1945) gjennom Arnøy 
Holding AS, som de eier 50 prosent hver.
Daglig leder: John Kristian Karlsen
Ansatte: 22
Driftsinntekter 2016: 27,4 millioner kroner
Driftsresultat før skatt: 243.000 kroner

Solrunn Nordgård Laastad
Født 2. mai 1970, oppvokst i Mo i Rana, i dag bosatt i Bodø. Solrunn 
bodde i Meløy fra 1982 og fram  til -89, da hun hadde fullført gymna-
set (studiespesialisering, red. anm.) på Ørnes. Hun flyttet til Bodø og 
ble butikkmedarbeider hos Adelsten, og fra 1998 avdelingsleder for 
Select Servicepartners kiosk ved Bodø Lufthavn. Da selskapet mistet 
kontrakten med Avinor i 2012, satset hun på heltid i eget foretak som 
hudpleiekonsulent, før hun i 2016 ble rekruttert til jobben som salgssjef 
ved Arnøybyggs nyåpnede salgs- og prosjektkontor i Dronningensgate 
i Bodø. Solrunn er datter av Ole Johan fra Engavågen og Laila fra 
Melfjorden i Rødøy, og har selv barna Lisa Mari (26) og Stian (22), og 
er gift med Odd Arild Laastad - opprinnelig fra Grønøy i Meløy.

NYTT ANSIKT I MEDIEHUSET
Fra 1. august i år har Rune 
Meosli (47) ‘flyttet inn’ hos 
Mediehuset Meløy. 
Rune fra Namsos har bakgrunn fra arbeid 
innen undervisning, prosjektledelse og 
informasjonsteknologi, og har de siste fire 
årene vært frilansjournalist for Mediehu-

sets ukeavis Framtia, ved siden av lærer-
jobb i Meløy kommunen. Hos oss skal 
Rune først og fremst jobbe med profile-
ringsbladet Ny Næring. – Jeg ser fram til å 
bli bedre kjent med næringslivet i området 
– både bedriftene og folkene som jobber 
der. Jeg har alltid vært opptatt av det som 
skjer rundt oss, og hvordan ting henger 

sammen. Jeg synes det som skjer innen 
næringslivet er spennende, fordi det hand-
ler om våre muligheter til arbeid, bosetting 
og utvikling fremover, sier Rune. Rune har 
bodd på Ørnes siden 2011, og har sammen 
med kona Bente (40) de fire barna Vinjar 
(12), Oline (10), Astrid (9) og Vilje (5). 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Vi kommer ikke til å nå målet vårt, 
fastslår Sigurd Stormo - ordfører og leder 
for Meløy Utvikling KFs styre – også kalt 
omstillingsstyret.
Målet da omstillingsarbeidet begynte, var å 
bidra til etablering av 950 nye arbeidsplas-
ser i løpet av fem år.
- Mange nye arbeidsplasser er etablert. 
Men, teknologisk utvikling og effektivi-
sering gjør at industri og fiskeri oppnår 
økt produksjon, uten at det fører til mange 
flere jobber. Derfor er det viktig at vi satser 
bredt, og ikke legger alle ressursene våre 
inn på disse feltene, forklarer han.
Meløy har i dag en arbeidsledighet under 
gjennomsnittet for Nord-Norge. En del av 
forklaringen er at relativt mange har flyttet 
fra kommunen etter REC-krisen fra 2012. 
- Mange av dem som flyttet var folk i alde-
ren 20-40 år. Dette gir kommunen økono-
miske utfordringer knyttet til blant annet 
helse og oppvekst, fortsetter Sigurd.

MELØY UTVIKLING-
SJEFENE OM:
     

Vi møter styrelederen og den daglige 
lederen i Meløy Utvikling til Lederprat idet 
innspurten på omstillingen er i gang. Snart 
skal det politiske Meløy bestemme hvordan 
nærings- og utviklingsarbeidet skal organi-
seres fra 2018.

PILENE PEKER OPP
Det var i 2013 at det kommunale foreta-
ket Meløy Utvikling ble opprettet. Stine 
Estensen og hennes stab skulle lede omstil-
lingsarbeidet etter at REC la ned sine to 
waferfabrikker i Glomfjord, og adminis-
trere søknader og bevilgninger fra det totalt 
100 millioner kroner store omstillingsfon-
det. Og, mens folketallet har gått ned de 
siste årene, har næringslivet hatt en positiv 
utvikling. 
- Regnskapstallene til aksjeselskapene i 
kommunen viser at næringslivet har hatt en 
positiv tendens fra 2011 til 2016, opplyser 

Stine.
- Inntektene har økt gradvis, og det er 
fortsatt mange nyetableringer på gang. Bare 
innen reiseliv har 19 nye bedrifter startet 
opp siden 2012, og det var en tydelig øk-
ning fra 2015 til 2016.
- Nå er målet for Meløy Utvikling å bidra 
til et mer robust og styrket næringsliv i 
kommunen, sier omstillingslederne.

ØKT TURISME
Meløy Utvikling har engasjert seg omfat-
tende for å styrke reiselivsnæringen de 
siste årene. Etter at Meløy kommune kjøpte 
eiendommene og turistanlegget ved Engen-
breen, har næringen skutt fart. 
- Vi kjøpte for å sikre offentlig eierskap til 
området. Kommunen skal ikke eie eller 
drive reiselivsbedrifter, men eierskapet til 
området sikrer langsiktighet og stabilitet 
for andre reiselivsaktører, mener Sigurd. 

- Og nå jobber vi aktivt med å profilere 
Meløy som reiselivsmål, opplyser Stine. 
- Meløy Utvikling både kan og må tenke 
større enn den enkelte bedrift. Vi samarbei-
der med Visit Bodø, reiselivet på Helgeland 
og Kystriksveien Reiseliv for å få turistene 
til å legge turen hit. Vi prøver å sørge for at 
reiselivsbedriftene i Meløy får den nødven-
dige oppmerksomheten i disse foraene.

TURISTER BERGER HANDEL
Hun trekker også fram hvor viktig turismen 
er for den lokale handelsnæringen. 
- Selv om næringslivet har styrket seg 
i Meløy, ser vi at tallene for handel har 
stagnert. Det har blitt større handelslek-
kasje, både ved at folk handler andre steder 
og at folk handler mer på nett. Økt turisme 
har vært med på å begrense nedgangen hos 
handelsnæringen. Nå ser vi positivt på den 
kommende etableringen av handel i Spildra 

ved Ørnes, og på fyllinga. 

BOLYST
Omstillingsarbeidet har som mål å gjøre 
Meløy til et mer attraktivt sted å besøke, 
etablere virksomhet og ikke minst bosette 
seg. Her deltar Meløy Utvikling i et viktig 
prosjekt på omdømmebygging og økt 
bolyst. Nye aktører skal trekkes til kom-
munen.
- For å øke bolysten og attraktiviteten kre-
ves det at vi har interessante, lønnsomme 
og riktige arbeidsplasser for folk, sier Stine. 
- Hver eneste nye arbeidsplass betyr mye 
for kommunen. Hvis hver arbeidstaker har 
med seg familie, vil én stilling kunne gi 
fire nye innbyggere, noe som betyr mye for 
kommuneøkonomien, understreker Sigurd.
- Så, vi må løfte opp bildet av Meløy for 
å tiltrekke oss bedrifter, investorer og inn-
byggere. For selv om vi har et veldig godt 

Å være etablerings-
vennlig
Fraflytting med 
konsekvenser
Verdens beste 
muligheter

Stine Estensen er daglig leder i Meløy Utvikling, mens Sigurd Stormo er styreleder i det kommunale foretaket. Foto: Edmund Uls-
næs 

og sterkt næringsliv i Meløy, er det også 
viktig at vi får med investorer utenfra.

AVVIKLER INNEN 2019
I løpet av 2018 er Meløys omstillingspe-
riode formelt over, og Meløy Utvikling skal 
avvikles. 
- Vi er inne i sluttfasen av omstillingen, og 
skal legge mer ressurser inn på å styrke de 
beste prosjektene. Norwegian Crystals og 

Svartisen er blant motorene som bidrar til 
både arbeidsplasser og ny aktivitet. I tillegg 
skal vi legge til rette for at en del av arbei-
det Meløy Utvikling gjør, kan videreføres 
på andre måter, sier Stine. 
- Vi bor jo i ett av verdens beste områder 
med tanke på historie, miljø og naturgitte 
muligheter for utvikling! avslutter Sigurd.

Tekst: Rune Meosli og Edmund Ulsnæs
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Stine Estensen (55)
Født 8. juli 1962 i Hamar, 
der hun vokste opp. Flyttet 
til Bodø da hun var 22 år 
for å studere, og er utdannet 
siviløkonom fra Høgskolen 
i Bodø. Har jobbet med næ-
rings- og markedsutvikling 
i blant annet Nordland Fyl-
keskommune, Innovasjon 
Norge, Sparebanken NOR 
og Avinor før hun i 2007 
flyttet til Meløy og jobb i 
Meløy Næringsutvikling 
AS. Begynte i stillingen 
som daglig leder i Meløy 
Utvikling KF da foretaket 
ble formelt startet i 2013. 
Stine bor på Ørnes og har 
datteren Oda (28) i Bodø.

Sigurd Stormo (47)
Født 30. januar 1970. Opp-
vokst i Våtvika på Ørnes 
og startet karrieren som 
linjemontør i Meløy Elek-
tro, men har også jobbet for 
Rødøy og Lurøy kraftverk, 
ScanWafer og med film og 
scene i eget foretak. Ansatt 
i Meløy Energi fra 2002, og 
tok teknisk fagskole for å 
bli energiingeniør. Ble valgt 
som ordfører ved kommu-
nevalget i 2015, og dermed 
til styreleder i Meløy 
Utvikling KF. Sigurd bor på 
Ørnes og er gift med Ann-
Kristin Dagfinnsen Stormo. 
Sammen har de barna Emil 
(15) og Jørgen (12).

Meløy Utvikling KF
Meløy Utvikling KF ble opprettet for å administrere Meløy kommunes omstil-
lingsprogram, etter at REC i 2012 la ned sine to waferfabrikker i Glomfjord, og 
650 arbeidsplasser ble borte. 
Meløy Utvikling begynte sitt arbeid i januar 2013, med 100 millioner i omstil-
lingsmidler fra stat, fylke og kommune. Målet med programmet er å bidra til et 
variert næringsliv i kommunen, og at næringslivet får muligheter til å videreutvi-
kle seg på en god måte. Omstillingsprogrammet avvikles i løpet av 2018.
Meløy Utvikling KF er lokalisert i Kompetansehuset Meløy i Glomfjord Indus-
tripark, og tilbyr hjelp og tjenester til bedrifter og gründervirksomhet i Meløy 
som satser på vekst og utvikling.

Hovedmålet med omstil-
lingsarbeidet blir ikke 
nådd. Men, pilene peker 
oppover for Meløy, og 
omstillingslederne mener 
kommunen har både uante 
muligheter, flinke gründere 
og et meget godt apparat 
for oppbakking og penge-
hjelp.

Mange av dem som flyttet var folk i alderen 20-40 år. 
Dette gir kommunen økonomiske utfordringer knyttet til 
blant annet helse og oppvekst.

SIGURD STORMO

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Lederen
STINE ESTENSEN OG
SIGURD STORMO, 
MELØY UTVIKLING " Inntektene har økt gradvis, og det er 

fortsatt mange nyetableringer på gang.
STINE ESTENSEN
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- Har du hørt om støypefeber? gliser Kåre 
Eggesvik.
 Vi står på Uredd-plassen - Grensen, der 
Meløy blir til Gildeskål når turen går nord-
over. Det er en ganske stor dag, faktisk, 
og selv de mest erfarne må innrømme litt 
kiling i magen. Et 30 tonn tungt kunst-
verk av et servicebygg skal løftes og snus, 
og hovedentreprenør Moldjord Bygg og 
Anlegg har fått oppdragsgiveren på besøk – 
det filmes og fotograferes i silregnet.  
- Støypefeber, dét er det vi får, vi som job-
ber med betong, når betongbilen står der 
og skal fylle formen vi har laget. Da er vi 
spent, for med betong har vi kun én mulig-
het – det MÅ bli rett første gangen! 
- Betong er jo vanligvis skjult i et bygg-

 

FAKTA

verk, men her skal den synes, og være vak-
ker, i mange, mange år. Så joda, jeg kjente 
det litt i magen nå, men vi har full kontroll 
– dette løftet gikk også veldig bra, nikker 
Moldjords avdelingsleder i Meløy.

KUNSTVERK, HELE PLASSEN
Har du kjørt forbi i sommer? Da skal du 
vite at på Grensen, der pågår det i høst et 
både kostbart, komplisert og nesten spekta-
kulært stykke arbeid. For det er ikke bare et 
bygg Moldjord med sju underleverandører 
har tatt på seg å sette opp.
- Nei, den skal egentlig være et kunstverk, 
hele plassen. Veldig spesielt – et slikt bygg 
er aldri laget i Norge før. For oss er både 
formen og måten vi løser det på, veldig 
uvanlig – det er et skikkelig komplisert 

prosjekt.
La oss begynne med formen. Det finnes 
ikke én rett vinkel på det som skal være det 
nye servicebygget med toaletter på Nasjo-
nale Turistvegers utkikkspunkt på Grensen.
- Vi grublet mye på hvordan vi skulle 
bygge det. Løsningen ble egen arbeidsteg-
ning for hver 30. centimeter. Så ble disse 
matet inn i en datamaskin, som bearbeidet 
og sendte videre til en vannjet-kuttemaskin, 
forteller arbeidsleder Eskild Berntsen.
- Vannjet-en skjærte perfekt i kryssfinér-
plater, som vi så bruker i formen som 
vi støyper etter. Slik fikk vi akkurat den 
formen som arkitekten har tegnet, supplerer 
Kåre.

REKORDMYE GRUBLING
Og ikke bare bygget. Moldjord kan be-
tong, men Grensen-prosjektet gir staben 
mange og litt spesielle utfordringer.
- All betongen skal være slipet, og det 
må være veldig, veldig nøyaktig – ingen 
sår. Så er det trappetrinnene ned til sjøen, 
som også kan fungere som benker, og 
den omtrent 300 kvadratmeter store 
betongplata som både servicebygget, 
søppeldunkene, sykkelstativ og min-
nesmerket skal stå på. Mange spesielle 
former og avrundinger.
- Har du noen gang måttet gruble mer i 
forbindelse med et oppdrag, Eskild?
- Nei, jeg har aldri vært med på noe sånt 
– det ble mye pønsking i starten. Men, 
det er dette som er artig, også!

OG MER ER SPESIELT…
Moldjord maskin og Anlegg pre-fabrikerer 
de enkelte elementene i hallen sin i Glom-
fjord, og leier inn i alt 8 underleverandører 
– de lokale er Nordland Betongsagservice 
(sliping), Bravida Meløy (elektro), Svartis-
en VVS (rør) og Ørnes Blikk (ventilasjon). 
Oppdraget begynte med grunnarbeider 

rundt påske, og så ble servicebygg-formen 
fylt med betong før fellesferien. Løftet/
snuingen foregikk 10. august, og i høst 
fortsetter jobben fram mot overlevering i 
november.
- Det som selvfølgelig også er veldig spe-
sielt, er at det verken er strøm, vann eller 
avløp i flere kilometers omkrets, fortsetter 

Kåre.
- Derfor blir det en kum der borte med et 
strømaggregat nedi, og vi har gravd ned to 
tanker i bakken her – én for vann og én for 
avløp.

…OG ENDA MER!
- Og mens vi er i gang med det spesielle 

– dette er vel ett av de mer værharde områ-
dene her på strøket?
- Ja, jeg husker en dag på forsommeren – 
det var komplett vindstille på Ørnes. Her 
ute tok vinden med seg det vi hadde byg-
get, med armering og det hele, og krøllet 
det bortover, humrer Eskild.
- Klart at vinden er en utfordring – vi må 

sikre det vi har av verktøy og utstyr, hele 
tiden, forsikrer Kåre.
- Uten å nevne navn så vet vi jo om flere 
aktører som har reist byggverk og skilter, 
men kanskje undervurdert hvor værhardt 
det kan være?
- Ja, men her kommer ingenting til å blåse 
ned. Det ‘letteste’ som skal være her, er 

jo søppeldunkene, og de er også i betong. 
Dette er store og tunge konstruksjoner, så 
jeg lover: de drar ingen steder! smiler Kåre 
Eggesvik.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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" Det skal egentlig være et kunstverk, hele plassen. Veldig 
spesielt – et slikt bygg er aldri laget i Norge før. 

KÅRE EGGESVIK

- Et veldig, veldig spesielt oppdrag, og vi måtte klø oss i 
hodet flere ganger før vi begynte! sier Moldjord Bygg og 
Anlegg-lederen. Stort ansvar på ham og staben når Meløy 
og Gildeskål-stoltheten skal utstyres med et bygg av det 
spektakulære slaget.

Kompetent stab fikser komplisert jobb! Moldjord Bygg og Anlegg er midt inne i en av sine mest krevende og spennende oppdrag, når Uredd-plassen i Gildeskål renoveres for 10 
millioner kroner, på oppdrag fra Nasjonale Turistveger. Fra venstre Adam Pluciennik, Bogdan Drej, Janusz Michalski, Eskild Berntsen, Torleif Olsen og Kåre Eggesvik.

Nei, jeg har aldri vært med på noe sånt – det ble mye 
pønsking i starten. Men, det er dette som er artig, også!

ESKILD BERNTSEN

Moldjord Bygg og Anlegg
Forretningsadresse på Moldjord i Beiarn, og har i tillegg avdelinger i Glom-
fjord, på Inndyr og i Bodø, der administrasjonen har base til daglig. Etablert i 
1950 av Sverre Brandt Rasmussen, og i 2004 ble det tidligere ANS-et Moldjord 
Maskinstasjon gjort om til aksjeselskapet Moldjord Bygg og Anlegg. Selskapet 
eies av Moldjord Holding AS, der Kåre Eggesvik og Beiarn kommune er største 
eiere med henholdsvis 34 og 27 prosent av aksjene. Fjorårets driftsinntekter 
var 93 millioner kroner, mot 89 og 82 de to foregående årene. Moldjord Bygg 
og Anlegg har 50 ansatte, der Finn Nikolaisen er daglig leder, mens Svenn Are 
Jenssen er styreleder.

Fortsetter...
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Ny Næring følger flotte arbeidsfolk på jobb i stolte bedrifter, ja, dét stemmer. Men, 
vi melder også mer enn gjerne når de samme arbeidsfolkene skyter blink på hjem-
mebane! Her ser vi Jonas Mikael Eliassen Skaret i noe annet enn arbeidsklær, 
kan man si! 5. august giftet nemlig maskinføreren ved Reipå Knuseri seg med sin 
Marie Mesøy Sleipnes! - Vi giftet oss på vakre Meløya i fantastisk sommervær. 
Tusen takk for gratulasjoner, og til alle som kom og bidro til at bryllupshelga ble 
helt perfekt, var hilsenen fra brudeparet. Paret er etablert på Ørnes, og har sønnen 
Petter (1 år 25. juli). Foto: fotograf Mats Jensaas. Tekst: Edmund Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Har allerede nye henvendelser om 
bryllup.
- Godt besøk uten strålende sommer.
- Har lært mye som skal tas med videre.

IKKE VÆRAVHENGIG?
Ny Næring oppsummerer sommeren, 
sammen med Jan-Robert Skaland og 
Mary-Ann Selfors i Meløy Bedrifts-
Service. Altså sommeren i Brestua 
ved Engenbreen. Den første ‘ordent-
lige’ sesongen, siden fjoråret bare var 
hektisk-midlertidig. Før treårskontrak-
ten på driften ble tildelt fra Svartisen 
AS i vinter.
- En hektisk sommer med godt besøk, 

LYKKES…OG LÆRER

Ved perlen av Meløys 
mange reiselivsopplevel-
ser skal 2017-sesongen 
straks evalueres. Mye 
bra, og mye å lære ved 
Brestua.

PSST! Meløy BedriftsService forlenger i 
år sesongen ved Brestua. – Vi ønsker å teste 
ut og se muligheter, og mens vi i fjor stengte 
etter 31. august, holder vi nå helgeåpent hele 
september. Dessuten blir det aktiviteter 24.-25. 
september sammen med Nordland Turlag, når 
Folkehelseuka avsluttes, forteller Mary-Ann 
Selfors.

Og da det kom 
henholdsvis 3, 5 
og 8 busser – hver 
av dem med om 
lag 40 passasjerer 
– fra de 3 cruise-
anløpene til Bodø, 
ja, da fikk vi testet 
kapasiteten vår 
på lunsjbuffet!

MARY-ANN SELFORS
- Hektisk og godt besøk, mye å lære om reiselivsdrift, oppsummerer Mary-Ann 
Selfors og Jan-Robert Skaland. Meløy BedriftsService har gjennomført sin første 
ordinære sesong med drift av brestua ved Engenbreen. 

selv om det vel ikke var en spesielt bra 
sommer når det gjelder været. De besø-
kende virket veldig fornøyd, og vi fikk 
høre mye positivt om både menyen vår 
og opplevelsen folk hadde, sier de to.
- Og økt trafikk. Dette merket vi på va-
retransporten, som var betydelig større 
enn i fjor.

KONSERT-UTFORDRINGEN
I høst skal sesongen evalueres sammen 
med Meløy kommune, som nå eier både 
eiendommene og driften ved Engen-
breen, etter oppkjøpet i fjor vår. MBS-
lederne forteller om fornøyde gjester og 
fornøyd stab som trives på jobb, men er 
også åpne på at læringskurven er bratt.
- Samarbeidet med Meløy kommune 
om Ola Bremnes-konserten, der var 
vi rett og slett ikke forberedt på 700 
besøkende! Men slike arrangementer 
ønsker vi flere av, så dette tar vi med 
oss, fastslår Jan-Robert.
- Og da det kom henholdsvis 3, 5 og 8 

- Vi kunne ikke ha funnet et bedre lokale, og 
med fantastiske omgivelser med god plass 
til å bevege seg. Og betjeningen fra MBS 
var veldig hjelpsomme og hyggelige, roser 
June Birkedal Aas (29), som nå skriver seg 
for Kilvik, som sin nyvunne ektemann Geir 
Arne (39).
Det var altså tidligere i sommer at de to gif-
tet seg i Osa frikirke, og valgte altså Brestua 
som arena for festlighetene etterpå. Etter 
bryllupsreise i Hellas og Italia ser de nå 
tilbake på gode minner ved Engenbreen.
- Så vakkert, og så koselig lokale for de 82 
gjestene! sier June (29).
Selv er hun fra Mosby i Kristiansand kom-
mune, men har bodd på Engavågen de siste 
fem årene. Først i tjeneste for den tverrkirke-
lige, internasjonale misjonsbevegelsen Youth 
with a mission, og de to siste årene som 
sykepleier ved Nordtun HelseRehab. Geir 
Arne er på sin side ukependler til Bodø, der 
han jobber som sivilingeniør.

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Annett Rek 
Foto (www.annettrek.com)

busser – hver av dem med om lag 
40 passasjerer – fra de 3 cruise-
anløpene til Bodø, ja, da fikk vi 
testet kapasiteten vår på lunsjbuf-
fet! Dette var lærerikt, mener 
Mary-Ann.

ALLEREDE HENVENDELSER
Passasjertallene hos Engenbreen 
Skyss bekrefter trafikkøkningen. 
Om lag 6.000 i 2015 har økt til 
over 8.000 i fjor, og vi kjenner til 
at det blir ny økning i år.
- Vi får også god hjelp av at det 
er lagt en fjelltrim-post til Engen 
– ingen tvil om at dette trekker 
mange over fjorden, mener Jan-
Robert.
- Og allerede har vi fått de første 
henvendelsene om neste sommer – 
det gjelder både konfirmasjoner og 
bryllup, smiler Mary-Ann.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

DE VALGTE BRESTUA

Da June og Geir Arne hadde 
gitt hverandre sitt ja, valgte 
de Brestua for bryllupsfesten. 

Steinar Skaar stor-roser Moldjord Bygg 
og Anlegg for godt arbeid og samarbeid 
i det store, og smått kompliserte, bygge-

VANSKELIG, MEN VIKTIG

- Uredd-plassen, det er litt som å bygge på baksiden av 
månen! Men nå kan vi dokumentere at de spesielle Nasjo-
nal Turistveger-byggene har stor betydning for reiselivet.

Kåre Eggesvik i Moldjord Bygg og Anlegg 
og Steinar Skaar i Nasjonale Turistveger 
er meget godt fornøyd med godt samar-
beid om sterk oppgradering av Uredd-
plassen i Gildeskål. - Dette er nok det 
mest kompliserte prosjektet vi har gjen-
nomført i forhold til betong, sier Steinar.

Dette er nok det mest kompliserte prosjektet vi har gjennom-
ført i forhold til betong – et fantastisk, men også krevende 
materiale.

STEINAR SKAAR

prosjektet på Grensen. Nasjonal Turistveg 
Helgelandskysten-sjefen er prosjektleder 
for satsingen som koster 10 millioner kro-

ner. Pluss den innledende prosjekteringen.
- Veldig artig og bra at vi har lokale entre-
prenører – de har lokalkunnskap og kjenner 
plassen og miljøet. Samarbeidet har vært 
fantastisk bra – vi er et team som løser ting 
i lag og tenker kvalitet i alt som gjøres, sier 
han.

FANTASTISK STED
Den kraftige oppgraderingen i 2017 vide-
refører tilretteleggingen av Uredd-plassen 
midt på 1990-tallet, den gangen Vegdirek-
toratet innledet sin Nasjonale Turistveger-
satsing. Nordland er i dag representert med 
strekningene Andøya, Lofoten og Helge-
landskysten.
- Dette er et fantastisk sted, for det første. 
Men som på mange steder der vi setter opp 
spesielle bygg: her er langt til strøm og 
vann. Og siden de høye fjellene også holder 
sola borte, pleier vi å si at det er som å 
bygge på baksiden av månen, ler han.
- Alt dette gir oss utfordringer, og det er 
ikke hvilken som helst entreprenør som kan 
løse dette på den måten vi ønsker. Dette er 
nok det mest kompliserte prosjektet vi har 
gjennomført i forhold til betong – et fantas-
tisk, men også krevende materiale. 
Steinar Skaar forteller også om forlengelse 
av sesongen – nå skal det testes ut åpent 
servicebygg lenge før 15. mai og lenge etter 
15. oktober. Fordi vinterturismen brer om 
seg i nord.

VIKTIG FOR REISELIVET
15 millioner kroner koster storsatsingen 
aller lengst sør i Gildeskål. Parkeringsplass, 
spektakulært toalett, renovering og ny-

plassering av Uredd-monumentet, utsikts-
terrasse og imponerende amfi i betong 
som fører ned til strandsonen. Sommernatt 
med midnattssol, vinternatt med nordlys – 
Grensen er noe nært uslåelig som rasteplass 
for ro og meditasjon. Landskapsfabrikken 
står bak utformingen, mens toalettbygget er 

tegnet av arkitektene Haugen/Zohar. 
- Nå er vi i ferd med å dokumentere ef-
fekten av den tilretteleggingen Nasjonale 
Turistveger (NT) gjør, sier Steinar Skaar.
- Vi ser allerede at det har stor betydning 
for reiselivet. Kanskje ikke så lett å måle 
akkurat her, men andre steder ser vi at 
turist-tilstrømmingen øker betraktelig på 
grunn av våre bygg og tilrettelegging.

SER FOR SEG 17. MAI
Steinar Skaar fra Årdal i Sogn er sentral i 
seksjonen under Vegdirektoratet som årlig 
bruker 150 millioner kroner på de i alt 18 
vegstrekningene som er nasjonale turistve-
ger – en tredel av strekningen er i Nord-
land. 66-åringen kom fra trafikkingeniør-
jobb i Bodø kommune til Statens vegvesen 
i 1984, og etter 15 år som leder for ulike 
seksjoner der, ble jobben hans å utvikle 
turistveger i Nordland.
- Så da går jeg av med pensjon etter hvert, 
men jeg blir jo med til dette prosjektet er 
fullført. Moldjord skal være ferdig i novem-
ber, men det kan tenkes vi utsetter festivita-
sen til 17. mai neste år, når tradisjonen med 
kransnedleggelse tas opp igjen, sier han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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FAKTA

- Vi sier at Engavågen sentrum og Reipå 
sentrum er kommersielle, det vil si at det 
kan være lønnsomt å bygge ut for fiber uten 
videre, opplyser Karsten I Hansen. 
- Men det er klart: jo mer grisgrendt det blir, 

FIBEREN SPRER SEG
Glomfjord i høst, neste 
år Engavågen og kan-
skje Reipå.

Jan Tore RoksøyKarsten I Hansen

jo større bli kostnadene våre for hver 
kunde, og da er vi gjerne avhengig av å 
finansiere utbyggingen i samarbeid med 
det offentlige, forklarer direktøren ved 
Meløy Energi.

FLERE FØLGER
For mens Ørnes og Halsa er godt utbygget 
med fiber til næringsliv og husstander, er 
det først i høst at  Meløy Energi og Signal 
Bredbånd i samarbeid finner det regnings-
svarende å bygge ut for mange husstander i 
Glomfjord.
- Så ser vi for oss å legge stamfiber til En-
gavågen neste år, og videre til Grønøy, og 
likedan til Reipå, forklarer Karsten.
Når det gjelder de store og bebodde øyene 

i Meløy, prosjekteres det undersjøisk kabel 
til Meløya. Og:

RADIO TIL ØYA
- Når det gjelder Bolga, ser vi for oss radio, 
sier driftssjef Jan Tore Roksøy.
- Radio?
- Ja, i dag gjør teknologien det mulig å 
sende signalene ved hjelp av radioforbin-
delse. I praksis betyr dette at vi setter opp 
en mast på Grønøya, der det er kort vei 

- Her er mye som ligger i bakken fra før, og 
da går det litt saktere. Men, nå registrerer vi 
hver en meter rør og kabel som legges ned, 
og plotter det inn med GPS, gliser Vidar 
Hansen. 
På papirkartet registrerer han rørene som er 
lagt, oppdaterer på ipad-en og sender inn til 
basen på Ørnes. 
- Folk er utrolig tålmodig med oss – vi 
graver oss jo tvers gjennom hagene deres! 
sier Monica Svendsgård i sensommersola i 
Haugvika.
Meløy Energi-veteranene leder an i det 
viktige og omfattende arbeidet som preger 
Glomfjords gater denne høsten. Fiber.
- Dette er et kjempeløft for stedet, og man-
ge som bor her kommer bort til oss mens vi 
graver. De vil også ha, smiler Vidar.

PASSERER 60 PROSENT
For så var det 1. august at kraftleverandø-
rens arbeid begynte for alvor. Nær 2.000 
meter grøft var lagt opp nå ved måneds-
skiftet. Hele seks anleggsmaskiner i sving 
- to innleide entreprenører med hver sine 
tre ansatte. Det graves i Sollia, Bjerkelia, 
Åkroken og her nede i sentrumsområdet på 
tettstedet.
- 150 kunder hadde sagt ja til å få fiber da 
vi bestemte oss for å starte anleggsarbeidet. 
Nå er vi oppe i 180, opplyser markedssjef 
Reinert Aarseth i Meløy Energi.
- Så kommer boligbyggelagene – kanskje 
50-60 kunder i tillegg. Vi regner med at 
vi får med 250-60 kunder totalt, i denne 
omgangen der vi gir et helt spesielt intro-
duksjonstilbud. 
Glomfjord har ca. 1.100 innbyggere, som 
statistisk betyr om lag 400 husstander. Etter 
utbyggingen vil altså Meløy Energis samar-
beidspartner Signal Bredbånd ha i overkant 
av 60 prosent husstandsdekning.
- Så forventer vi at dette øker til rundt 70 
prosent i løpet av de neste, få årene, mener 
Reinert.

BENYTTER ANLEDNINGEN
Fem millioner kroner investerer Meløy 
Energi i fiber-utrullingen i Glomfjord. Og 
får fra innholdsleverandør Signal Bredbånd 
et avtalt antall tusenlapper for hver hus-

GRAVER FOR GLOMFJORD-FIBER

over.  Radiosignalene sendes til en mot-
taker på Bolga, der det også installeres et 
spredningsnett for internett og tv.
- Nå håper vi at flest mulig både i Glomfjord 
og resten av kommunene tegner seg, slik at 
vi som leverer infrastrukturen kan få øko-
nomi i dette. For hvis ikke vi bygger ut fiber 
for hele Meløy, tviler vi på at noen andre 
kan få det gjort, mener Karsten og Jan Tore.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Hele 2.000 meter med nye grøfter har Meløy Energi’s 
gravemaskiner lagt opp i Glomfjord på sensommeren. 
Over 250 husstander skal få tv gjennom kabel, og lynrask 
internett-forbindelse.

- Folk er veldig tålmodig med 
oss i gravearbeidet, og mange 
kommer bort for å bestille – de 
vil også ha fiber, smiler Meløy 
Energis Vidar Hansen (det største 
bildet). Nå registrerer han hver 
eneste meter med ny kabel som 
lenges i bakken, sammen med 
kollega Monica Svendsgård, som 
leser av GPS-en. Entreprenørene 
Løvset og Andersen leies inn til 
gravejobben. – Et stort og viktig 
oppdrag for oss hele dette året 
– vi har doblet bemanningen, 
smiler Bjørge Løvset. 

150 kunder hadde sagt ja til å 
få fiber da vi bestemte oss for 
å starte anleggsarbeidet. Nå 
er vi oppe i 180. Så kommer 
boligbyggelagene – kanskje 
50-60 kunder i tillegg.

REINERT AARSETH

stand – dette betales ut over en periode på 
mange år.
- Men, når vi først gjør en så omfattende 
gravejobb, ville det være dumt av oss å 
ikke benytte anledningen til å gjøre andre 
og nødvendige utbedringer, forklarer 
administrerende direktør Karsten I Hansen 
i Meløy Energi.
- Ja, for store deler av lavspentforbindelsen 
i Glomfjord er i veldig dårlig forfatning, 
supplerer driftssjef Jan Tore Roksøy.

RETTER OPP PÅ STRØM
Fiber-graverne legger dermed i bakken 
også betydelige mengder rør for senere 
trekking av strømkabler. Mens fem mil-
lioner utgjør fiber-investeringen, legger 
kraftselskapet nye to millioner kroner på 
bordet til forbedring av nettopp strømnettet 
på stedet.
- Så får vi også rettet opp i en del dårlige 
løsninger på strømfordelingsskap, og en del 
jordfeil, sier Jan Tore.
Det var i 2007 at Meløy Energi overtok le-
veringen av kraft til Glomfjord-samfunnet, 
med både installasjoner og vedlikehold. 
Når den kombinerte leggingen av fiber- og 
strømkabler gjøres i høst, kommer entre-
prenørene over installasjoner tilhørende 
både Yara, Meløy kommune, Statkraft og 
Meløy Energi.
- Det er blitt gravet mye i Glomfjord de 
siste årene. Likevel tar folk oss imot på 
en suveren måte. De skjønner at det lille 
ubehaget med stengte gater må til for at det 
skal bli veldig bra etterpå, smiler Reinert 
Aarseth. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Fiber i Meløy
6. september 2007 åpnet 
KystTele sin fiberkabel 
mellom Narvik og Trond-
heim. Dette ble starten 
på arbeidet med fiberfor-
bindelse i Meløy. Meløy 
Energi innledet samarbeid 
med Signal Bredbånd, der 
sistnevnte leverte inn-
hold som telefoni, tv og 
internett.

Hans og Inger Indrevoll 
på Korsnes ved Ørnes 
var de første private som 
fikk fiber til huset, og 
bedriftene i industriparken 
i Glomfjord fikk tidlig 
forbindelse. Med statlig og 
fylkeskommunal støtte ble 
Svartisfiberen fra Kil-
vika til Lovund påbegynt i 
2011-12, og spesielt på Ør-
nes og Halsa hektet mange 
husstander seg på. 

1. august begynte leggin-
gen av kabel til 250 nye 
privatkunder i Glomfjord, 
og etter dette har om lag 
50 prosent av Meløys 
husstander fiber installert. 
Meløy Energi forventer at 
dette vil stige til om lag 70 
prosent de neste årene.

I fiberkabel sendes signaler 
for digitale tv-signaler, 
høyhastighets internett 
og bredbåndstelefoni ved 
hjelp av lys. Dette gir 
svært høy kapasitet og 
langt raskere overføring av 
store informasjonsmengder 
enn tradisjonelle tv- og 
bredbåndskabler. 

Tekst: Edmund Ulsnæs
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- Det er gledelig at det 
fortsatt er så stor andel 
som velger yrkesfag i 
området, sier Thomas 
Maruhn ved opplærings-
kontoret i MBS. 
- Bedriftene har stort fo-
kus på fagopplæring, og 
de aller fleste får tilbud 
om lærlingeplass etter 
skolegangen.

Denne gang kan Ny 
Næring presentere disse 
som stolte fagarbeidere:
Lotte Lorentzen, Chris-
tian Solbakken, Joakim 
Kvarsnes, Inez Jentoft-
sen, Helge-Andre Hil-
lestad og Anna Helena 
Willumsen (alle Yara og 
kjemiprosessfaget). Kris-
toffer Halvorsen, Bilfin-
ger (industrimekaniker), 
Marcus Rommetveit, 
Bilfinger (industrirørleg-
ger), Rainer Sandberg, 
Reipå Knuseri (anleggs-
maskinfører), Josefine 
Ditlevsen, Meløy vide-
regående skole (barne- 
og ungdomsarbeider), 
Victoria Hansen, Stine 
Arntsen, Maria G. Dahle 
og Lena Elise Nymo 
(alle Meløy Kommune 
og barne- og ungdoms-
arbeiderfaget). Bente 
F. Kristensen, Meløy 
Kommune (institusjons-
kokk), Morten-Aksel M. 
Olaisen, Jiranut On-
phrom, Henriette Karl-
sen, Cecilie Brasetvik, 
Katharina L. Tendvall og 
Maria Helen A. Olsen 
(alle Meløy Kommune 
og helsefagarbeider). 
Maiken Hansen, El-
Team (elektrikerfaget), 
Espen Andre Olsen og 
Torje Hetty (begge Yara 
og logistikkfaget) 

I mars neste år blir alle 
som består fagprøve i 
2017 invitert til en høyti-
delig seremoni der de får 
utdelt det synlige bevi-
set, nemlig fagbrevet.

Tekst: Rune Meosli

FLERE MED 
FAGBREV
Siden april har 
hele 24 lærlin-
ger avsluttet 
sin læretid, og 
bestått fag-
prøven i sine 
fag. 

Jiranut Onphrom, Meløy kommune, har bestått 
fagprøven som helsefagarbeider. Alle bildene: 
Kristine Karlsen

Joakim Kvarsnes, Yara, er blitt kjemiprosessfagar-
beider.

Josefine Ditlevsen, Meløy videregående skole, er 
blitt barne- og ungdomsarbeider.

NY NÆRING VOKSER
5 nye har sluttet seg til det bunnsolide laget. Ny 
Nærings 21 faste samarbeidspartnere har virksom-
het i Meløy, Gildeskål, Bodø og ….hele Nordland!

Eksempel på stolt bedrift og stolte arbeidsfolk – nye i Ny Næring: Moldjord Bygg 
& Anlegg.

en samlet omsetning på mange hundre 
millioner kroner, og jobber i Meløy, Gil-
deskål og Bodø, ja, men også i en mye 
større region - delvis hele Nordland og 
for så vidt hele landet. Og sist, men ikke 
minst: hjertelig velkommen til Meløy 
videregående skole, som ved sine tre 
avdelinger ‘produserer’ dyktige rekrutter 
til både lokalt og nasjonalt næringsliv. 
Se oversikten over alle partnerne på side 
8-9.

PROFILERER ARBEIDSFOLK
Ny Næring ble etablert i 2004, da med 
navnet IndustriFolk, og hovedsake-

‘Strevsom omstilling er snudd til 
hyggelig vekst’. Ja, den beskrivelsen 
passer nok for mange av vår regions 
solide virksomheter. Men også for dette 
bladet, som utgis siden 2004 av Medi-
ehuset Meløy AS…

LOKALT OG HELE LANDET
I årets sjette utgave av Ny Næring kan 
vi stolt presentere hele 5 nye partnere 
i vårt populære blad, som er et samar-
beid om profilering som administreres 
og produseres av staben i Mediehuset. 
Moldjord Bygg & Anlegg, Arnøybygg, 
Sundsfjord Smolt og Arnøy Brygge har 

lig som informasjonsblad for Glomfjord 
Industripark. I de 5 omstillingsårene siden 
2012 har også bladet blitt omstillet, og har 
fra i høst hele 21 faste samarbeidsbedrifter i 
Meløy og Gildeskål. Fra i fjor endret bladet 
navn til Ny Næring, siden virksomhetene 
tilhører en rekke bransjer, som bygg og 
byggevare, maskin og anlegg, vedlikehold, 
havbruk, prosessindustri, engineering, 
elektroinstallasjon, konsulentvirksomhet, 
ventilasjon, kraftproduksjon og reiseliv. Ny 
Næring profilerer nye satsinger, forbe-
dringsarbeid, spennende oppdrag og ikke 
minst gode arbeidsfolk i disse samarbeids-
bedriftene. I høst kommer ny utgave av 
bladet 13. september, 11. oktober, 8. no-
vember, 6. desember og så igjen 10. januar, 
og artikkelstoffet gjøres også tilgjengelig 
på nett.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Ingen tvil om at erfaringen vår fra 
Glomfjord Industripark og Yara-fabrikkene 
kommer til nytte. Det gjelder å tenke litt 
nytt. Og å bryte kompliserte ting ned til det 
enkle, mener INVIS-ingeniør Brian Brun.
- Vi har en veldig spesiell produksjon. 
Og nå bygger vi noe som ingen har byg-
get før, og der vi selv vil ha styringen på 
prosjektet. Da trenger vi leverandører som 

MED INVIS TIL HJELP
Pelagia ombygger kontinuerlig den ærverdige sildolje-
fabrikken i Bodø. Nå ferdigstilles en investering på flere 
titalls millioner kroner i ny produksjonslinje. Og INVIS er 
med.

Når Jon Vestengen og Pelagia Bodø Sildoljefabrikk (t.h.) bygger om og ut for flere titalls millioner kroner, er Brian Brun og INVIS i Glomfjord viktig medspiller. På industriskan-
ning og svært nøyaktige 3D-modeller.

Det handler ofte om å tenke kreativt og litt nytt – å bryte det 
kompliserte ned til det enkle, gjøre det forståelig.

BRIAN BRUN

er små, flinke og kan snu seg raskt. En slik 
leverandør er INVIS, sier fabrikksjef Jon 
Vestengen hos Pelagia i Bodø.

FLERE TITALLS MILLIONER
De håndterer et større volum i kilo enn hele 
sjømatnæringen på Island. De håndterer 
et volum fire ganger større enn Marine 
Harvest i Norge gjør. Pelagia er det norske 

sjømatkonsernet som i fjor omsatte for 
5 milliarder kroner, og som blant annet i 
Bodø gjør om fisk og fiskeavfall til næ-
ringsrik fiskeolje og fiskemel. 
- For to år siden godkjente styret vårt en 
omfattende investering på flere titalls mil-
lioner kroner, der vi bygger om fabrikken 
vår. Nå er trinn 1 gjennomført, og vi skal i 
gang med trinn 2, som er enda mer omfat-
tende, smiler Jon, som er utdannet bioinge-
niør fra Danmark og lenge jobbet i havbruk 
og kjenner godt til de lokale aktørene i 
Meløy og Gildeskål. Etter en periode som 
teknisk sjef hos Pelagia i Bodø er han nå 
fabrikksjef på Burøya, og i ombyggingen 

benytter han seg av tjenester fra INVIS.

KATASTROFE HVIS FEIL
- Når et fabrikkanlegg er bygget om i flere 
runder, har man gjerne tegninger som er 
litt utdatert. Da kan vi bidra med å skanne 
installasjonene med avansert utstyr, og så 
ta dette inn i 3D-modeller som er svært 
nøyaktige, forteller Brian, som har besøkt 
Pelagia-anlegget i flere runder.
Jon fortsetter:
- Vår produksjon må gå hele tiden – en 
stopp koster masse penger. Så, hvis vi har 
fått pre-fabrikert en stor installasjon på…..
la oss si 100 tonn, i Sør-Tyskland, da er det 

katastrofe hvis den ikke passer når vi skal 
løfte den inn! Når vi bruker INVIS, setter 
de tegningene fra leverandøren inn i sin 
3D-modell, slik at vi ser at det faktisk pas-
ser, på centimeteren.

GJØRE DET ‘ENKELT’
INVIS kan prosessindustri. Og INVIS kan 
store installasjoner som må passe når de 
løftes inn med store kraner. For eksempel 
da en av landsdelens største kraner var i 
Glomfjord for å løfte ut sentralkjele og 
deNOx-reaktorer fra Yaras syrefabrikk. I 
fjor og i 2015.
- Etter hvert som vi får mer erfaring, blir vi 

ikke skremt når vi kommer til nye utfor-
dringer, som hos Pelagia. Det handler ofte 
om å tenke kreativt og litt nytt – å bryte 
det kompliserte ned til det enkle, gjøre det 
forståelig, forklarer Brian.
- Vi hadde med INVIS å gjøre for noen år 
siden i anlegget vårt ved Ålesund. Nå har 
de hjulpet oss med en del adkomster og bæ-
rekonstruksjoner. Vi ‘leker godt sammen’, 
og dette samarbeidet skal fortsette, fastslår 
Jon Vestengen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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 FAKTA

Jeg hadde bestemt meg 
for å jobbe hardt, for å få 
gode nok karakterer til 
en jobb her på Yara. 

DANIEL BRANDT

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Som de fleste aksjeselskaper gjen-
nomførte Meløy BedriftsService sin 
generalforsamling på forsommeren, og 
kunne for det første godkjenne et hyg-
gelig årsregnskap for 2016: driftsinntek-
tene var opp nesten to millioner kroner 
fra året før, og endte på 14, 4 millioner 
kroner. Resultatet før skatt var også kraf-
tig forbedret, nemlig til 979.000,-, mot 
266.000,- året før. For det andre:
- Vår nye styreleder er Børge Bøyum, 
opplyser daglig leder Mary-Ann Selfors.

STORE STYRE-ENDRINGER
MBS-sjefen får styreleder 
fra Bodø Industri. Og flere 
nye styremedlemmer.

Mange endringer i styret som daglig 
leder Mary-Ann Selfors i Meløy Be-
driftsService skal rapportere til. 
Foto: Prikkenoverien

42-årige Børge er daglig leder i Bodø 
Industri, som er den nest største eieren (21 
prosent av aksjene) i Meløy BedriftsSer-
vice, og som selv eies 50 prosent av Bodø 
kommune og 45 prosent av Nordland Fyl-
keskommune. Bøyum tok over for Lothar 
Maruhn (f. 1950) som MBS-styreleder, og 
dette var ikke eneste utskifting. Tidligere 
varamedlem Rose Olsen (f. -62) erstattet 
nemlig Finn Nordmo (f. -42), mens Leif 
Kristiansen (f. -57) erstattet Morten Olsen 
(f. -48). Kristine Haukalid (f. -55) fortsetter 
i styret, mens Svante Brun (f. -81) er nytt 
varamedlem.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Han har ikke akkurat valgt noen snar-
vei mot fagbrevet, Daniel. Med spesi-
ell studiekompetanse, høgskolestudier 
og mange års arbeid på Glomfjord 
Hotell, har han en litt annen bakgrunn 
enn lærlinger flest.

AVBRØT STUDIER
- Etter ungdomskolen tok jeg det som 
nå heter studiespesialisering, før jeg 
begynte på høgskolen i Bodø. Der 
studerte jeg informasjonsteknologi og 
økonomi i to år, men fullførte aldri, til 
å få noen grad eller godkjent utdan-
ning. Jeg syntes studiene ble for teo-
ritunge, og oppdaget etter hvert at jeg 
dreiv med noe jeg egentlig ikke hadde 
så stor interesse for, smiler Daniel.
Han avbrøt studiene, og tok seg jobb 
på hotellet i Glomfjord. Der ble han 
værende i mange år, men kjente etter 
hvert at det var noe annet han ville.
- Det vokste fram en følelse av at jeg 
trengte å fullføre en utdanning. Jeg 
ville bli noe, og ha papirer på at jeg 
kunne noe. Men det tok vel ett-par år 
før jeg gjorde noe med det, sier han til 
Ny Næring.

JOBBET HARDT, VILLE TIL YARA
I mange år jobbet Da-
niel Brandt som hotell-
mann, mens han gikk 
og lengtet tilbake dit 
han hadde sommerjobb 
i ungdomstida. Nå har 
34-åringen kommet 
«hjem» til Yara Glom-
fjord. Som lærling i full-
gjødselfabrikken.

Daniel Brandt gleder seg over å være ”hjemme” på Yara. Etter mange år i hotelljobb begynte han som lærling i fullgjødselfabrikken i Glomfjord 1. september.

SOMMERJOBBEN AVGJORDE
Etter hvert ble det mer og mer klart 
for Daniel hvilken retning han ville 
gå.
- Jeg har hatt sommerjobber hos Yara 
Glomfjord før, og trivdes veldig godt. 
Derfor bestemte jeg meg for at jeg 
skulle satse alt på å få meg jobb her, 
og da var det bare å hive seg rundt å 
søke plass på videregående skole, sier 
han.
Men det var slett ingen selvfølge å 
komme inn på videregående skole.
- Jeg måtte konkurrere på lik linje 
med de andre, men alle som kom rett 
fra ungdomskolen hadde jo rett på 
plass. Det var ikke akkurat sånn at 
jeg, som 32-åring, kom inn på ung-
domskvoten, flirer han. 

JOBBET MYE
Daniel beholdt jobben på hotellet, 
mens han gikk på skolen.
- Ja, jeg gikk på skole fram til middag 
og jobbet på hotellet etterpå. Selv om 
jeg bare hadde rundt 70 prosent stil-

ling på hotellet, ble det hektiske dager. Men 
det gikk jo egentlig ganske greit, smiler 
han.
Og greit gikk det, for Daniel fikk gode 
karakterer på skolen.
- Jeg hadde bestemt meg for å jobbe hardt, 
for å få gode nok karakterer til en jobb her 
på Yara. Og da jeg skulle søke lærlinge-
plass var det aldri aktuelt å søke noen andre 
steder enn hit, sier han bestemt.

TRIVES VELDIG GODT
Fra 1. september er Daniel lærling i kje-
miprosess i ‘fullgjødsla’, og føler at han 
endelig har kommet dit han skal være. 
- Ja, nå har jeg landet og kommet ‘hjem’, 

Daniel Brandt
34 år, oppvokst i Glomfjord og hadde 
tidligere sommerjobber hos Yara. Tok 
utdanning i IT/økonomi på høgskolen i 
Bodø, men avbrøt studiene og begynte 
å jobbe ved Glomfjord Hotell i 2005.
I 2015 begynte Daniel på TIP kjemi/
prosess i Glomfjord, og jobber som 
lærling i fullgjødselfabrikken på Yara 
fra 1. september. Daniel er samboer 
med Renathe Berg, og på fritiden 
holder han på med hunder og styrketre-
ning. 
Foto: Edmund Ulsnæs

NY BUSSPLASS I GLOMFJORD
I sommer la Reipå Knu-
seri siste hånd på verket, 
og kunne overlevere en 
totalrenovert bussholde-
plass til Statens vegvesen.
Plassen mellom industriparken og 
sentrum har med dette fått en betydelig 
ansiktsløfting, og sammen med nytorget 

er den med på å skape et helhetlig og ryd-
dig inntrykk av nye Glomfjord sentrum.
- Plassen er designet av veivesenet, og 
vi har fulgt planene deres ved å forsterke 
grunnen, bygge øyer, plante busker og trær 
og legge vannsystem for å ta unna over-
flatevann, forteller prosjektleder Kjell Ivar 
Hansen hos Reipå Knuseri.
Prosjektet har vært av middels størrelse, 
og har krevd omtrent to personer i arbeid i 

perioden.
- Vi startet opp i fjor høst for å gjøre 
plassen brukbar for bussene til vinteren. 
Da snøen kom ble det en pause fram til 
våren, før vi kunne fortsette, og arbeidet 
ble avsluttet i juni. Alt gikk etter planen, 
og det var greit arbeid hele veien, fortel-
ler Kjell Ivar, fornøyd.

Tekst: Rune Meosli

Mange små detaljer gir et flott totalinntrykk av den nye bussholdeplassen. Utendørs sitteplass gjør at plassen også kan 
brukes som en park på godværsdager.

sier han. Jeg trives veldig godt sammen 
med folkene her, og har varierte og allsi-
dige arbeidsoppgaver. 
- Dessuten liker jeg å jobbe skift, slik at jeg 
får mulighet til litt fri på dagtid innimellom, 
sier han.
- Du tror ikke du vil ombestemme deg 
igjen, da?
- Nei! Fordelen med å ta et yrkesvalg når 
man har passert 30 år, er nok at dét valget 
er litt mer veloverveid og målrettet enn hos 
en 16-åring. 
- Og nå er målet å få et fagbrev, og fast 
jobb her på Yara, avslutter Daniel.

Tekst: Rune Meosli. Foto: Edmund Ulsnæs

Den nye bussholdeplassen fra Reipå Knuseri er med på å forskjønne sentrumsområdet i Glomfjord. Alle foto: Edmund Ulsnæs
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Men når Veronica Berg Andreassen fra 
Ørnes nå overtar jobben som bedrifts-
sykepleier i Yara, er det mye som er 
uvant.

NY UTFORDRING
- Dette er en helt annen utfordring enn å 
jobbe i kommunen. I denne jobben blir 
jeg nok mer oppsøkende, og jeg håper 
jeg får brukt mye tid ute på området, 
sier hun. 
Veronica kommer fra lederstillingen i 
miljøtjenesten i Meløy kommune, men 
hun har vært innom ulike deler av det 
kommunale helsevesenet.
- Da jeg kom til Meløy i 1999 begynte 
jeg som sykepleier i hjemmetjenesten 
i Glomfjord, og siden har jeg jobbet 
i forskjellige felt innen helse- og om-
sorgstjenesten. Jeg er veldig glad i nye 
utfordringer, og tror man har godt av å 
oppsøke nye oppgaver innimellom.

ERFARING
Veronica kommer opprinnelig fra 

SYKEPLEIER I SYNLIGHETSKLÆR
Hun hadde ikke forestilt 
seg at synlighetsjakke, 
hjelm og gassmaske 
skulle bli standardut-
rustning på jobb, da hun 
startet som sykepleier 
for mange år siden.

Veronica Berg Andreassen liker utfordringer, og gleder seg til å bli kjent med 
industrimiljøet på Yara.

Andøya, og startet på en utdannelse som 
ingeniør innen berg og stein i Trond-
heim. Dette ble imidlertid avbrutt da 
hun bestemte seg for å studere i Bodø, 
hvor ektemannen Roald bodde. Slik ble 
ingeniørspiren etter hvert «omskolert» til 
sykepleier, og når hun nå tar fatt på syke-
pleieroppgaven i Yara, er det med rundt 
25 års yrkeserfaring hun går til verket.
- Jeg søkte faktisk på jobben for 15 år 
siden også, og når muligheten dukket 
opp igjen nå, var jeg ikke i tvil om at jeg 
burde søke. Nå gleder jeg meg veldig til 
å komme i gang, og bli bedre kjent med 
bedriften og de ansatte her i Yara, sier 
Veronica.

OVERLAPPING
Veronica skal etter hvert avløse Svein 
Brennesvik som går av med pensjon ved 
nyttår.
- Det blir veldig greit at han er i nærhe-
ten den første tiden. Han har en del andre 
prosjekter han jobber med nå, men det er 
fint at jeg kan ha noen å rådføre meg litt 
med den første tiden, slik at jeg kommer 
godt inn i jobben. 
Veronica er 50 år, og bor på Ørnes 
sammen med ektemann Roald Andreas-
sen. De har barna Ulrikke (25) og Marthe 
(20) og en hund. På fritiden liker hun å 
være ute på tur, fotografere og de reiser 
ofte til heimhuset på Andøya. 

Tekst og foto: Rune Meosli

…mens avtroppende Glomfjord-sjef Arve Jordal skal lede det 
internasjonale forbedringsteamet.

Yara Glomfjord har forbedret driften kraftig de siste årene, og fikk i 2015 prisen som ‘Årets bedrift’ fra Meløy Næringsforum. Nå gjør fallende gjødselpriser det nødvendig med 
nye kostnadskutt og nye forbedringer – Yara Productivity Standard ‘kommer’ til Glomfjord fra neste høst. Alle bildene: Edmund Ulsnæs

Helge Hamnevoll skal lede forbedringsarbeidet til Yara Glom-
fjord. Han ønsker seg blant annet flere kvinner blant de ansatte.

I neste utgave av Ny Næring får du blant annet møte disse tre, 
kjekke karene i Solhaug Byggevare. Bare å glede seg – neste Ny 
Næring kan du lese som bilag i Framtia onsdag 11. oktober!

- bilag til Framtia 
onsdag 11. oktober!

- Dette skal ruste bedriften for økt konkur-
ranse og bedre lønnsomhet i framtiden, sier 
Helge Hamnevoll.
Han har tiltrådt i funksjonen som sjef for 
forbedringsarbeidet i Glomfjord. Yara Pro-
ductivity Standard (YPS) introduseres fra 
november, og i september 2018 vil dette få 
konsekvenser for Yara Glomfjord. I forbin-
delsene med endringene har Helge altså fått 
jobben som lokal CIM. 

ENDA MER FORBEDRING
Staben hos Yara Glomfjord 
har økt produksjonen 
sterkt, og redusert kostna-
dene og energibruken dra-
matisk. Men forbedrings-
arbeidet i Yara-konsernet 
fortsetter – nå skal en ny 
standard for produksjons-
forbedring gi store forand-
ringer. Også i Glomfjord.

I Glomfjord har vi vært gjen-
nom store forbedringer og 
innsparinger de siste 10 
årene, og vi ligger allerede 
godt an på lønnsomhet. Men 
vi i Glomfjord må alltid være 
på jakt etter ytterligere for-
bedringer.

HELGE HAMNEVOLL

- Selve jobbtittelen er så ambisiøs at jeg 
nesten ikke tør å skrive den på det nye vi-
sittkortet, ler han. CIM står for continuous 
improvement manager, som betyr leder for 
vedvarende forbedringer. 

DIAGNOSE NÅ
I slutten av denne måneden møtes ‘CIM’-
ene fra alle fabrikkene til et møte i 
England, hvor det skal utvikles en standard 
for måling av produktiviteten i konsernets 
fabrikker. Allerede i november skal Glom-
fjord gjennomgå en slik måling og få sin 
diagnose, for å finne ut hvor forbedringspo-
tensialet er størst. 
- Vi har vært gjennom store forbedringer 
og innsparinger de siste 10 årene, og ligger 
allerede godt an på lønnsomhet, sammen-
lignet med mange av de andre fabrikkene. 
Denne erfaringen skal gå inn som en del 
av konsernets forbedringsarbeid. Men, vi i 
Glomfjord må alltid være på jakt etter yt-
terligere forbedringer, sier Helge.

VIL MERKES
Siden 1990 har driften av verdens nordlig-
ste gjødselfabrikk blitt kraftig effektivisert 
og dermed nedbemannet. Om lag 630 
ansatte midt på 1990-tallet er blitt til om 
lag 180, samtidig som totalproduksjonen er 
økt. Nå er målet å øke produksjonen sterkt, 
men med dagens bemanning.
- Vi står foran en stor endring som vil 
merkes av hver enkelt ansatt i konsernet. 
Enkelte må flyttes til nye oppgaver, og 
andre vil oppleve at jobben får nye rutiner 

eller nytt innhold. Jeg har god kjennskap til 
bedriften og de ansatte, og har tro på at vi 
skal få til dette på en god måte, sier Helge. 
- Men det vil bli krevende. Hver ansatt skal 
ivaretas på best mulig måte, og vi må passe 
på alle får den opplæringen og motivasjo-
nen som trenges for å utføre oppgavene på 
best mulig måte.  

SEPTEMBER 2018
Avtroppende fabrikksjef i Glomfjord, Arve 
Jordal, skal lede Yaras internasjonale team 
for dette forbedringsarbeidet. Yara Produc-
tivity Standard rulles ut i alle fabrikker, og 
i september neste år ligger det altså an til at 
Glomfjord skal i gang for fullt.
- Det har blitt sterk konkurranse i marke-
det slik at prisene har falt mye, og da blir 
kostnadssiden den store utfordringen, sier 
Arve Jordal. 
- Vi må rett og slett få bort flaskehalser i 

systemet, få ned kostnader og opprettholde 
en stor nok produksjon, sier han.

ØNSKER FLERE KVINNER
Helge Hamnevoll kommer fra jobben som 
prosjektleder i Yara Glomfjord, og har alle-
rede gjort seg noen tanker om forbedringer 
som kan gjøres.
- Det er for få kvinner som jobber her! I 
pakkeriet er det ingen, og generelt bør vi 
også få opp kvinneandelen blant de ansatte. 
Gutta gjør absolutt en god jobb, men jeg 
har erfart at ethvert arbeidsmiljø tjener på 
å ha innslag av flere kjønn. Det gjør oss 
alle mer produktive og motiverte, og det vil 
kunne påvirke effektiviteten i det lange løp. 
- Vi må derfor sørge for at jobbene her blir 
mer attraktive for folk av begge kjønn, sier 
han bestemt.

Tekst: Rune Meosli

26 27



NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Han har fagbrev i kjemisk/tek-
nisk industri fra før, men valgte 
å satse på full ingeniørutdan-
ning da REC begynte nedbe-
manningen i 2012.

ETT ÅR RASKERE
Utdanningen har han tatt ved 
siden av full jobb, først i Bilfin-
ger og siden 2013 i INVIS. Det 
seksårige utdanningsløpet har 
Harald tatt på fem år.
- Jeg jobbet inn ett år, slik at jeg 
kunne fullføre tidligere enn det 
som opprinnelig var planlagt, 
forteller han til Ny Næring. 
Med tre små barn hjemme og 
full jobb ved siden av har det 
vært travle dager for den nye 
ingeniøren.
- Ja, det har vært rimelig hektisk 
innimellom, men det har abso-
lutt vært verdt det, sier han.

RELEVANT
Harald har tatt bacheloroppgave 
med tema fra Yara Glomfjord. 
- I løpet av utdanningen har jeg fått god 
innsikt i prosessorientert industri, blant 
annet gjennom oppdrag hos Yara, og 
denne kunnskapen er svært relevant for 
mitt arbeid i INVIS, forteller Harald. 
- Kombinasjonen mellom fagbrev og 

FULLFØRT INGENIØRUTDANNING
Harald Sanches Mar-
tinussen hos INVIS 
kan endelig kalle 
seg ingeniør, med 
bachelorgrad i pro-
sessteknologi. 

Harald Sanches Martinussen hos INVIS har blitt 
ingeniør med bachelorgrad i prosessteknologi. 

- Jobben med å forbedre produk-
sjonen i Belgia var lærerik, både 
faglig og kulturelt. Selv om pro-
sjektet fortsatt pågår, er min rolle 
i planleggingen nesten ferdig. Da 
passet det bra å gå på nye utfordrin-
ger i selskapet, sier Morten.
Han dro fra Yara Glomfjord i 2015 
for å lede forbedringsprosjektet 
ved Yara Tertre i Belgia. Dette var 
et ledd i Yaras «Up 200»-prosjekt, 
med mål om at driftsresultatet i 
oppstrøm-virksomheten skulle øke 
med 200 millioner dollar i perioden 
2013-2017. Etter knappe to år er 
hans del av jobben utført, og han 
tar nå familien med seg tilbake til 
Norge.
- Jeg gleder meg til å ta fatt på den 

BLIR SJEF I PORSGRUNN
Tidligere produk-
sjonssjef i Yara 
Glomfjord, Morten 
Høvset, avslutter nå 
sitt engasjement som 
prosjektleder i Belgia. 
Han overtar som pro-
duksjonssjef i Yaras 
salpetersyrefabrikk i 
Porsgrunn.

  

 

FAKTA FAKTA

FAKTA

Norwegian Crystals
Forretningsadresse i Beddingen 24 i Oslo, produksjon i Glomfjord. Stiftet 4. 
juli 2012, og ledes av administrerende direktør Reidar Langmo, med Cato 
Lund som fabrikksjef i Glomfjord siden i sommer. I overkant av 90 årsverk 
inkludert 5 lærlinger, og NC hadde i fjor driftsinntekter på 223 millioner 
kroner, mot 218 i 2015 og 73 i -14. De største eierne er nederlandske Global 
Cleantech Capital (21 %) og norske Energy Future Invest (19), mens andre 
aksjonærer er Rebelijo (15),  Capricorn Libra Team (12) og Furuholmen-fa-
milien (9), i tillegg til 12-15 andre aksjonærer. Styret består av Tore Schiøtz 
(leder, f. 1957), Hans Furuholmen (f. -71), Ivar Sigurd Eide (f. -60), Joachim 
Cock (f. -77), Paul Kloppenborg (f. -61) og Dipender Saluja (f. -64). 
Tekst: Edmund Ulsnæs 

Jan-Harald Engen (28)
Lærling hos REC og fagbrev i produksjonsteknikk 
i 2011, så 3 år hos Glencore i Kristiansand før han 
kom til Norwegian Crystals som sommervikar i 
2014, fast ansatt fra året etter. Bor i Neverdal med 
samboer og sønn på snart 2 år.

Lill-Tone Grytvik (43)
Allmennfag på Ørnes, ett år på lærerskole og så 10 
års drift av Havna Gatekjøkken. ScanWafer fra 2006, 
senere forbedringsleder i REC Wafer Multi. To år som 
butikksjef i Vågaholmen til ansettelsen i Norwegian 
Crystals fra 2014 – er driftsansvarlig i blokkområdet. 
Bor på Ørnes med mann og to barn på 12 og 15 år.

- De fleste av oss var med i REC-tiden, 
og selv om den bare et fjernt minne nå, 
var erfaringen verdifull. Vi vet vi ikke kan 
hvile oss til suksess – her må alle brette 
opp ermene og stå på for jobbene våre!
Det er Lill-Tone Grytvik som snakker. 
Klokka viser tidlig ettermiddag en torsdag, 

LITEN MARKERING – STOR STOLTHET
Slik ser stolte arbeidsfolk 
ut! Raymond, Lill-Tone og 
Jan-Harald gir jernet for 
arbeidsgiveren sin, Norwe-
gian Crystals. Midt i hardt 
forbedringsarbeid tar de 
seg tid til en liten, men vik-
tig markering…

Spennende jobb i en bedrift som vokser raskt, forteller disse stolte fjesene. Raymond Birkelund (f.v.), Lill-Tone Grytvik og Jan-Harald Engen viser gjerne fram de nye arbeids-
klærne med påtrykk av Norwegian Crystals-logoen. 

- Vi vokser raskt 
og eierne våre 
tror på oss, dét 
er veldig viktig, 
sier Raymond. 
Opprinnelig er 
han utdannet 
agronom, men 
jobbet først 8 år 
ved lakseslakte-
riet på Halsa, og i 
solenergibedrif-
tene i Glomfjord 
fra 2009. Nå er 
han viktig opera-
tør i det viktige 
blokk-avsnittet i 
Norwegian Crys-
tals-fabrikken.

Vi vet vi ikke kan hvile oss til suksess – her må alle brette 
opp ermene og stå på for jobbene våre!

LILL-TONE GRYTVIK

og det er som vanlig hektisk på skift 2 her 
i blokksenteret i solenergi-fabrikken. Ny 
Næring vil gjøre et poeng ut av at nysjef 
Cato Lund har sørget for arbeidsklær med 
tydelig påtrykket logo. Ikke i det hele tatt 
uviktig, mener Lill-Tone.

VOKSER RASKT
- Det har med tilhørighet å gjøre, og stolt-
het av det vi gjør, jobben vår. Vi har drevet 
i fire år nå, og jeg synes det er flott at Cato 
kommer inn og ser at slikt er viktig. Å vise 
fram logoen vår og navnet vårt – det betyr 
noe!
- Her bidrar alle med solid arbeidsinnsats. 
Vi satte utbytterekord i forrige uke, og to 
uker før dét ble det volumrekord!
Driftslederen i blokksenteret har bakgrunn 
som forbedringsleder i REC Wafer-årene. 

På vei til møterommet for en prat, viser 
hun oss den nye og hel-automatiserte 
produksjonslinja – den som test-kjøres 
nå på tidlig-høsten. 
- Vi vokser raskt og eierne våre spytter 
inn penger til nye investeringer - de tror 
på oss. Dette er veldig viktig, mener 
operatørene Raymond Birkelund og Jan-
Harald Engen.

GODE EIERE, FLINKE FOLK
Fire år går fort, og så lenge siden er det 
faktisk. Altså at Reidar Langmo lyktes 
med det gunstige oppkjøpet av den 
nokså splitter nye monowaferfabrikken 
– den som kostet 1,3 milliarder kroner å 
bygge i 2007-09, men som REC stengte 

ned allerede i juni 2012. Norwegian 
Crystals (NC) var i drift året etter, og er 
fortsatt i en nokså krevende etablerings-
fase. Det så vi blant annet på det kraftige 
underskuddet i fjor, et år der det ble gjort 
investeringer i hundremillionersklassen.
- Jeg bekymrer meg ikke for at Norwe-
gian Crystals skal gå overende. Eierne 
investerer og tror på oss, og det er veldig 
flinke folk som jobber her. Min jobb 
er å bidra med det jeg kan, og hvis alle 
gjør det samme, så kommer dette til å gå 
veldig bra, sier Raymond.

FORBEDRING. ALLTID.
NC opererer i et krevende verdensmar-
ked. Årene med stor overkapasitet i 
wafermarkedet har ført salgsprisen til 
bunns sammenliknet med de heftigste 

REC-årene. Prisfall betyr fokus på forbe-
dringsarbeid. Ekstrem fokus.
- Ja, for å overleve skal vi vokse sterkt de 
neste årene. Men selv om vi trenger rett 
bemanning for å ha kontroll, kan vi ikke 
bare ansette flere når produksjonen øker. 

ingeniørutdanning gir meg ekstra kom-
petanse innenfor prosessindustri, som jeg 
tar med meg når INVIS skal utarbeide 
gode løsninger for våre kunder, avslutter 
Harald.

Tekst: Rune Meosli. 
Foto: Edmund Ulsnæs

nye jobben. Den stillingen jeg skal ha nå, 
blir på mange måter lik den jeg hadde i 
Glomfjord, men det blir litt større forhold i 
Porsgrunn, avslutter Morten.

Tekst: Rune Meosli. Foto: Edmund Ulsnæs

Den nye produksjonslinja skal hjelpe oss å 
jobbe enda mer effektivt, og forbedringsar-
beid er noe som aldri tar slutt – vi kan alltid 
bli bedre, forklarer Lill-Tone.
Hun leder et viktig avsnitt i fabrikken. I 
blokksenteret skjæres, kvalitetssikres og 

pakkes det som er bedriftens sluttprodukt, 
det som skal vinne kvalitetskampen ute hos 
kunder i flere verdensdeler.
- Det er en spennende jobb, synes operatør 
Jan-Harald Engen.
- Krevende, med sterke kvalitetskrav, og 

en del problemløsing når det dukker opp 
feilmeldinger. Spennende, smiler han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

 

FAKTA

Raymond Birkelund (37)
Utdanning som agronom, deretter biologistudier ved 
Høgskolen i Bodø. Så 8 år som operatør ved lak-
seslakteriet på Halsa, før REC Wafer i Glomfjord fra 
2009. Med fra start-året 2013 hos Norwegian Crys-
tals, og bor i Bjærangfjord med datter på 13 år.
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Profilen: Kolbjørn Rendal
Alder: 58
Bosted: Ørnes
Stilling: Maskinfører og sjåfør
Bedrift: Terje Halsan AS
Familie: Gift med Eva B. Rendal, far 
til Sven-Martin (33) og Mariell (26) 
og bonusfar til Grethe (27)

- Hvilken bakgrunn har du?
- Jeg begynte i sin tid med å kjøre lastebil på anleg-
get til Statkraft for Kilvik Transport, da jeg ble 
ansatt der rundt 1990. Siden da har jeg jobbet med 
store biler og maskiner, hovedsakelig som sjåfør 
på lastebiler og kranbiler, og som maskinfører. Jeg 
jobbet stort sett sammen med de samme folkene, 
men under ulikt eierskap, fram til 2007. Jeg var 
blant annet med i oppstarten av M3 Anlegg i sin 
tid. I 2007 begynte jeg å jobbe hos Terje Halsan AS 
i Glomfjord, så jeg har et slags jubileum i år. 

- Har du noen spesiell utdannelse for jobben du 
har?
- Nei, egentlig har jeg vel ikke dét. Jeg startet kar-
rieren med fullt førerkort, men har selvfølgelig tatt 
en del kurs og opplæring etter hvert. Det har blitt 
ulike maskinførerbevis, HMS og fallsikring og yr-
kestransportbevis. I tillegg har jeg dokumentasjon 
på gjennomført kurs i Anlegg, Drift og Kontroll, 
som kreves av Norsk Vann for å kunne grave og 
legge rør helt fram til grunnmur. 

- Hva liker du best med jobben din, Kolbjørn?
- Det er litt vanskelig å svare på, for det varierer. 
Jeg liker både store biler og maskiner, men når jeg 
er på et anlegg foretrekker jeg å kunne være i ro på 
ett sted en stund, og ha oversikt over akkurat det 
som skal gjøres denne dagen eller uka. Da kan vi 
få mulighet til å jobbe inn en fredag, og forlenge 
helga litt. Ellers er jeg kanskje mest glad i å være 
på landeveien, enten med lastebil eller en kranbil. 
Jeg er kanskje litt glad i ro og fred i jobben.

- Så du har en jobb uten mye stress?
- Selv om jeg foretrekker å jobbe med én ting av 
gangen, kan det bli travelt enkelte ganger. Når vi 
skal klargjøre en tomt, har vi en tidsfrist på oss, 
og da skal vi være ferdige før de ruller inn med 
snekkere og betongbiler. På tomta her i Mosvold på 
Ørnes, der vi er nå, skal de begynne grunnmursar-
beidet i september, så det gjelder å stå på for å bli 
ferdig.

- Hva liker du å gjøre på fritiden?
- I sommer har jeg og kona vært på motorsyk-
keltur. Vi liker å farte litt rundt, og jeg er glad i 
små kjøretøy, også. Jeg har dessuten fått tak i en 
gammel amerikansk bobil som trenger litt fiksing. 
Jeg holder på å restaurere og gjøre om innvendig 
på den nå. De typiske amerikanske vegg-til-vegg-
teppene skal ut, og jeg skal legge gulvbelegg. Ellers 
bruker vi båten mye når vi har mulighet for det. Jeg 
ser fram til å trappe ned yrkeslivet om noen år, slik 
at vi kan bruke mer tid på fritidssyslene sammen, 
og få enda mer tid sammen med barnebarna.

Tekst og foto: Rune Meosli

Jeg liker best å være 
i ro på ett anlegg om 
gangen.

KOLBJØRN RENDAL

Ronny Widerberg          
Tlf. 95743397                 
ronny@swlean.com       

Ulla Simonsson
Tlf. 90611874
ulla@swlean.com

Viktig kvalitet
Som bedriftsleder vil du ha fornøyde kunder. Men vet du egentlig hvordan 
kunden opplever kvaliteten på deres tjenester? Muligheten for nye oppdrag 
øker, når du setter deg inn i kundens behov. Og husk: kvalitetsproblemer 
betyr bortkastet arbeidstid og dårlig flyt. Dét kan bli dyrt for bedriften.

Simonsson & Widerberg Lean Consulting har lang erfaring i å analysere 
produksjonsflyten i en bedrift, og å lede forbedringsprosesser som raskt
 gir resultater. Nå tilbyr vi deg og staben en introduksjon til de effektive 
Lean-prinsippene, og vi coacher deg til god ledelse av forbedringsarbeidet.

Ta kontakt for en hyggelig samtale!
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- Nei, dette var første gangen, men jeg 
håper det blir flere. Og nå ligger det 
klart et nytt båtlass, opplyser Halsan-
formann Håvard Jentoftsen. 
Som du ser på bildet: tømmer. Det 
var den første dagen i denne måneden 
at nettopp Jan Eivind var den som 
styrte maskinen som matet fraktebåten 
«Trine Charlotte» med sin andre last 

I månedsskiftet utførte 
Jan Eivind Karlsen en 
type oppdrag som Terje 
Halsan AS aldri har 
prøvd tidligere.

fra Glomfjord - 900 tonn tømmer, eller 
11.000 kubikkmeter. 
- Det er skogeiersamvirket Allskog som 
skoger i Meløy for tiden, og akkurat dette 
tømmeret er hentet ut på Selstad. Så vidt 
jeg vet, gikk akkurat denne lasten til Elkem 
Salten for kutting til flis, og fyring, sier 
Håvard.
Tømmeret har vært mellomlagret på områ-
det til Meløy Havnebygg i Glomfjord – sel-
skapet der Terje Halsan AS er største eier.
- Vi har lenge hatt stående en slik tømmer-
klo, men dette er altså aller første gang at vi 
tok den i bruk på et oppdrag.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

ALLER FØRSTE GANG



TO NYE RØKTERE
Kristoffer Ovesen (23) fra 
Grønøya og Sonja Svend-
sen (43) fra Reipå begynte 
begge i ny jobb på anlegget 
til Marine Harvest i Glom-
fjord i august. Men ingen av 
dem er helt ferske i faget. På en ny arbeidsplass er 

det selvfølgelig mye nytt å 
sette seg inn i.

SONJA SVENDSEN

Kristoffer Ovesen og Sonja Svendsen begynte begge i ny jobb i Marine Harvest i august, og er fornøyde med dét. Foto: Edmund Ulsnæs

Kristoffer kommer fra jobb som driftstek-
niker i Nordland Akva, mens Sonja har hatt 
samme stilling i Sundsfjord. Nå skal de 
jobbe sammen i Marine Harvest.

FRA LANDBRUK TIL HAVBRUK
Sonja er født og oppvokst med landbruk i 
blodet, men har funnet seg godt til rette i 
«den blå åkeren».
- Etter å ha gått på landbruksskolen job-
bet jeg innen landbruk en periode, før jeg 
begynte i REC i 2003. Der ble jeg fram til 
de begynte å avvikle, og i 2012 fikk jeg 
jobb i Sundsfjord Smolt. Mens hun jobbet 

i Sundsfjord begynte hun på veien mot 
fagbrev som driftstekniker i havbruk, og 
gjennom et opplegg fra Kigok kunne hun 
ta fagbrev etter to år i bedriften. Sonja er 
fortsatt bosatt i Dalen på Reipå, hvor hun 
kommer fra, og har nå fått litt kortere reise 
til jobb.
- Ja, dét var vel hovedgrunnen til at jeg 
søkte meg hit, forteller hun.

FLYTTET TIL GLOMFJORD
Kristian kommer fra Grønøya, og etter 
videregående skole på Inndyr jobbet han 
som lærling hos Nova Sea i sørbygda, før 
han begynte hos Nordland Akva, hvor han 
tok fagbrevet i 2016. Men etter hvert fikk 
han lyst til å flytte på seg.
- Da jeg fikk jobb her i Glomfjord, valgte 
jeg å flytte hit.

BRA ARBEIDSPLASS
Begge kan fortelle at de er fornøyd med sin 
nye arbeidsplass.
- Jeg trives veldig godt og jobber sammen 
med flotte folk. Det er alltid noe å gjøre, og 

jeg får prøvd masse forskjellig. Jeg lærer 
noe hver dag, sier Kristoffer. Selv om de 
har samme stilling som tidligere, er det 
mye nytt å sette seg inn i.

- Jeg har jo det faglige med meg, og selve 
røktingen går ut på det samme. Men på en 
ny arbeidsplass er det selvfølgelig mye nytt 
å sette seg inn i, sier Sonja.

FRITID
Selv om de har samme stilling på jobben, 
har de to nykommerne litt ulike fritidsinte-
resser. 

- Jeg kobler av med å gå turer i området, 
sammen med hunden, eller legge ut på len-
gre reiser. Eller jeg kan sette meg ned med 
strikketøyet, forteller Sonja
- Jeg foretrekker å henge med venner når 
jeg har fri, avslutter Kristoffer.

Tekst: Rune Meosli
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