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Sammen om alt
- Jo, det er vel litt 
spesielt! innrømmer 
Svein, Sindre og 
Simen Kibsgård. At 
de er far og sønner,  
og privat bor under 
samme tak, er bare 
begynnelsen.

For: nå har også alle 
tre fått fast jobb i 
samme bedrift, BIS 
Production Partner. 
Hva de jobber med, 
spør du? Selvsagt: de 
er elektrikere, alle 3! 
    
  SIDE 6-7

LANSERING: 
god mat og 
drikke, kloke ord 
og masse folk da 
”The Mono Way” 
ble presentert.
      
           SIDE 22-23

LANG REISE: 
Ekteparet Tønnessen 
bidrar pent til 
befolkningsøkningen. 
De flytter fra 
Kristiansand og til 
SiC. 
           SIDE 18

JOBBER OVERTID: 
….mens Steinar 
Bergli snart sjekker ut 
for godt. Men først: ½ 
år ekstra for å hjelpe 
Yara.

         SIDE 4
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Vi gratulerer…
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- Det tyngste er ikke å bytte 
jobb, men å måtte rive seg 
løs fra alle folkene jeg trives 
sammen med og samarbeider 
godt med! sier Tore.

- Veldig stolt
I løpet av de neste ukene 
avslutter han nemlig jobb-
pendlingen til Glomfjord fra 
Sofiemyr ved Oslo. I industri-
parkens største bedrift avlø-
ses han 1. november av Hilde 
Rolandsen, og i august var 
han ferdig med dobbeltjobben 
der han også var fabrikkdirek-
tør for REC i Porsgrunn.
- Jeg er veldig stolt av måten 
organisasjonen vår har utvi-
klet seg på, og hvordan vi har 
tacklet de ekstremt komplekse 
utbyggingsprosjektene siden 
2005, forteller Tore.
I høst avsluttes også formelt 
extension-prosjektet som har 
pågått i 4 år – det som har 
tredoblet produksjonskapasi-
teten og kostet 562 millioner 
kroner. Idet dette intervjuet 
gjøres, kan Tore smile over at 
man ligger 14 millioner kroner 
bedre an enn budsjettet.

Fra vinglete 
til samkjørt
- I september i 2005 hadde vi 
en litt vinglete organisasjon 
som sprikte i mange retninger 
etter noen tøffe perioder. I 
dag er vi veldig bra samkjørt 
og oppnår gode resultater, 
som jo er viktig for oss alle. 
Tilbakemeldingene fra de 
ansatte er at de fleste føler de 
blir hørt og trives, sier han, og 

Litt sorg, mye stolthet
- Det blir en sorgpro-
sess, for Glomfjord 
er blitt en viktig del 
av meg, forteller Tore 
Matre. Snart forla-
ter han jobben som 
fabrikkdirektør. Med 
stolthet.

Tore Matre jobber sine siste uker som fabrikkdirektør ved REC Wafer Multi i Glomfjord. Nå 
skal han jobbe med driftsstøtte og beste praksis på tvers av alle waferfabrikkene.

framhever den svært utbytte-
rike satsingen på å fjerne røde 
soner i produksjonen.
- Hva har dine viktigste bidrag 
til bedriften vært?
- Hm, ja, da skal jeg finne 
fram tilbakemeldingene som 
de ansatte har gitt meg, skal 
vi se….jo, det er framhevet 
at jeg har stabilt humør – de 
ansatte vet hvor de har meg, 
og det er jo viktig, smiler Tore.
- Jeg har fått veldig mange 
hyggelige tilbakemeldinger. 
Noen sier at jeg virker struk-
turert, andre at jeg er en god 
menneskekjenner, som ser 
hvordan folk har det, selv om 

det ikke blir sagt. Og at jeg 
tenker langsiktig og skaper 
trygghet. Dette er hyggelige 
ord å få høre.

Natur-savn
Nå skal 59-åringen fra Kvinn-
herad slutte seg til divisjonsle-
delsen i REC Wafer. Fra i høst 
leder han gruppen for drifts-
støtte på tvers av waferfabrik-
kene i Glomfjord, Porsgrunn 
og Singapore.
- Fabrikkene våre har utviklet 
seg i litt ulik retning, både på 
teknologi, prosess og kul-
tur. Nå er det viktig at beste 
praksis overføres mellom 

fabrikkene. Der blir vi et viktig 
bindeledd, sier Tore.
Som nå avslutter sin andre 
periode i Glomfjord – den 
første var som produksjons-
sjef ved Hydro Agri Glomfjord 
fra 1990 til -95.
- Og jeg kommer til å savne 
Meløy-naturen, som er helt 
fantastisk. Meløy har mye å by 
på – nå må samfunnet bygge 
en enda bedre infrastruktur. 
Dette trenger industrien for å 
kunne rekruttere folk og drive 
effektivt, og etter så store 
investeringer må industribe-
driftene kunne forlange dette, 
mener Tore Matre.

60 år 
Finn-Martin Nystadnes, Yara, 21. september
Tormod Bjerkeli, Yara, 23. september

55 år 
Mary-Ann Selfors, MBS, 20. oktober
Roar Bjerga, BIS, 15. september
Stein Frøskeland, Yara, 4. oktober
Charles Hanssen, Yara, 11. oktober
Stein Müller, REC Wafer Multi, 4. oktober

50 år
Øyvind Tvedt, REC Wafer Mono, 8. oktober 
Gry-Heidi Jakobsen, Yara, 2.september
Stig Olsen, Yara, 18. september
Jan Tore Falk, Marine Harvest, 14. oktober
Arild Lundegård, REC Wafer Multi, 28. september

45 år
Torbjørn Berghei, BIS, 7. oktober
Gerd N. Bergheim, BIS, 13. september
Kåre Pedersen, Si Pro, 27. oktober
Torstein Ødegård, Yara, 7. oktober
Magne Bergli, Yara, 21. oktober
Fritz Sneland, REC Wafer Multi, 16. september

40 år
Beate Henningsen, MVS Glomfjord, 9. september
Svetlana Breckan, MVS Glomfjord, 26. september
Åge Mentzoni, Yara, 8. oktober
Kjetil Larsen, REC Wafer Multi, 13. oktober
Ole Arnt Lorentzen, REC Wafer Multi, 27. oktober

35 år 
Frode Lyngstad, MBS, 8. oktober

30 år 
Bård Buttingsrud, REC Wafer Mono, 5. september
Bente Margit Sørgård, REC Wafer Mono, 10. september
Ole Jørgen Engan, MBS, 21. oktober

25 år 
Erlend Søreng, MBS, 31. oktober
Christian Johansen, Yara, 15. september
Børre Nystad, Yara, 18. oktober

20 år
Michael André Jensen, BIS, 26. september
Lene Marie Jørgensen, Yara, 20. september
Mikael Sandvær, Yara, 14. oktober
Emil Skavik, REC Wafer Multi, 13. september
Thomas Pedersen, REC Wafer Multi, 22. oktober

Mange hyggelige park-fjes feirer rund-dag i 
høst – vi tar her for oss perioden september 
og oktober. Og gratulerer…

40 år: Beate Henningsen

20 år: Emil Skavik55 år: Mary-Ann Selfors

50 år: Arild Lundegård

50 år: Gry-Heidi Jakobsen 45 år: Magne Bergli

40 år: Åge Mentzoni25 år: Erlend Søreng

Industrifolk    
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- Jeg er jo frisk og rask, så 
da sjefen ba meg stå lengre i 
jobb, var ikke det noe pro-
blem. Jeg står ut januar, men 
da er det slutt! fastslår Steinar 
Bergli (62), trofast i Yara 
Glomfjord-administrasjonen 
på 27. året.
- På én måte blir det godt å 
være ferdig, men jeg kommer 
til å savne miljøet her veldig. 
Selv om miljøet er blitt stadig 
mindre og vi jobber på en helt 
annen måte i dag, er det jo en 
del folk jeg har gått sammen 
med i veldig mange år.

BIS har altså funnet etterfølger for Lin-
dor Lorentzen, som har fungert mid-
lertidig som verkstedleder i bedriften. 
1. juli overtok nemlig 45-årige Torbjørn 
Pedersen, født på Mo, oppvokst på 
Ørnes.

Lærerikt ute
- Det foregår en veldig spennende 
utvikling i Glomfjord, og folkene og be-
driften kjenner jeg godt fra før. Og det 
er rart med det – mange tar seg en 
slik runde ute noen år, før de vender 
tilbake. Det er veldig lærerikt å jobbe 
ulike steder og få forskjellig erfaring, 
mener Torbjørn.
Nå har han altså ansvaret for å or-
ganisere de mekaniske verkstedene 
og sveiseverkstedet, og følge opp 
kunder.
- Det er mye nytt å forholde seg til – 
en del ting må gå seg til underveis, 
da, sier han.

Park-veteran
Torbjørn er ikke noe nytt fjes i parken, 
i den forstand. Allerede i 1981 ble han 
ansatt som maskinarbeider-lærling 
i daværende Hydro, og fikk senere 
stipend fra bedriften i forbindelse 
med at han tok teknisk fagskole med 
maskinlinje i Mo i Rana. Tilbake i 
Hydro i Glomfjord i 1988 begynte han 
først som teknisk tegner, fortsatte som 
tekniker og deretter i ingeniørstilling.
- I 2001 takket jeg ja til sluttpakke i 
forbindelse med nedbemanningen, og 
begynte egen virksomhet. I en periode 
tok jeg blant andre oppdrag for SiNor 
(senere SiTech, som ble avviklet i 
2004). Senere ble jeg ansatt ved Gal-
vano på Fauske, og etter det dro jeg 
til Norcem i Kjøpsvik som vedlikehold-
singeniør. Det siste året har jeg igjen 
vært hos Galvano, denne gangen som 
produksjonsleder.

Steinar går overtid
Han tok et drøyt 
halvår ekstra da sje-
fen ba ham om det, 
Steinar Bergli. Men 
nå pakker han snart 
sakene sine, etter 
nær 27 år i Yara-ad-
ministrasjonen.

Fra mange til 1
Strengt tatt var det slutt al-
lerede i sommer for Steinar, 
men fabrikksjef Pål Hestad 
bad ham stå over kommende, 
viktige årsoppgjørsoppgaver, 
som støtte for Ronny Sol-
berg, bedriftens nye business 
controller.
- Jeg begynte her i en tid da 
det var masse folk ansatt på 
økonomi – økonomileder og 
tre medarbeidere, regnskaps-
leder, egne folk som hadde 
styr på anleggsmidlene. I dag 
er dette kokt ned til…..ja, nær-
mest 1 person, smiler Steinar.
- Joda, det har vært store end-
ringer og mye nytt å skulle for-
holde seg til hele veien, men 
dette har også vært noe av 
det spennende med jobben. 
Det har vært både positivt og 
negativt underveis, men plus-
sene er så store at minusene 
er glemt. Jeg har hatt gode år 
på en sikker arbeidsplass!

Egentlig maskiningeniør
Født og oppvokst på Fauske 
gikk unge Bergli utdannings-
veien i Trondheim, Stamsund 
og gruva i Sulitjelma, og ble 
maskiningeniør. I et vanskelig 
arbeidsmarked på 1960-tallet 
endte han opp som operatør 
hos tralleprodusenten Trallfa 
på Bryne i Rogaland – senere 
ble han tilknyttet bedriftens 
avdeling som produserte 
industriroboter. Kontorleder 
og økonomiarbeid den siste 
tiden.
- Så kom jeg hit 1. januar 
1983, til arbeid med drifts-
regnskap og internkontroll 
som økonomikonsulent.
- Hva jeg husker best fra alle 
disse årene? Det må være ti-
den da vi installerte den felles 
dataplattformen SAP – dette 
medførte veldig mye reising 
innenlands og utenlands og 
stort sett var alle i bedriften 
involvert.

Blir reisende
- Enn pensjonist Steinar 
Bergli, da?
- Tja, jeg og Else Marie er 
glad i å reise, og vi liker å 
ferdes ute i naturen og tilbrin-
ger mye tid på hytta. Begge 
ungene våre bor i Stavanger-
området, og vi skal nok 
besøke dem og barnebarna 
våre en del.
- Flytte?
- Nei, det vet jeg nå ikke! Jeg 
har sett en del som har flyttet 
etter ungene sine, og det har 
ikke alltid vært like vellykket! 
Men vi har venner der nede 
fra tiden da vi bodde der, og 
ungene vil vi skal flytte dit, så 
vi har talt på knappene, ja.
Steinar Bergli har vært gift 
med sin Else Marie siden 
1974, og de to har barna 
Ørjan (31) og Lise (34). Nå 
jobber han altså sine siste må-
neder i Yara-administrasjonen 
i Glomfjord.

Hjem som verkstedleder
- Veldig lærerikt å være ute noen år, i ulike bedrifter, 
mener Torbjørn Pedersen. Men så vendte han hjem. 
Til lederjobb i BIS.

Torbjørn Pedersen er tilbake i Meløy – denne 
gang som verkstedleder i BIS.

Etter snart 27 år med økonomiarbeid for Yara, går 
Steinar Bergli ”overtid” på oppfordring fra sjefen. 
Men 31. januar er det slutt!

Mandag midt i september 
mønstret nemlig Rune Hansen 
(42) på jobb i industriparken 
for første gang. Ansatt i MBS, 
utleid til Yara. Til april i første 
omgang.
- Hva som skjer videre på 
Halsa er uavklart, og jeg må jo 
ha en jobb! Jeg synes dette er 
en gyllen mulighet for meg til å 
prøve noe nytt! forteller Rune.

Fabrikksjef ble Yara-ansatt
Etter ”en mannsal-
der” med slakting av 
fisk, har han byttet 
til logistikk i gjødsel-
produksjonen.

Rune Hansen har sagt opp 
jobben som fabrikksjef for 
torskeslakteriet på Halsa. 
Nå er han blitt Yara-mann. 
Foto: Anfinn Myrvang

Sa opp på slakteriet
Som har sagt opp jobben som 
fabrikksjef ved Codfarmers’ 
torskeslakteri på Halsa. En 
jobb han har vært permittert 
fra – slakteriet måtte som 
kjent innstille virksomheten et-
ter storbrannen 30. mai i år.
- Selv om jeg er kjent fra 
logistikk når det gjelder fisk, er 
dette et litt annet felt. Det er 
spennende, etter å ha jobbet 
så mange år i en annen bran-
sje, mener han.

Over 20 år med fisk
Det begynte allerede i 1985 
med jobb på fiskebruket på 
hjemstedet Nord-Solvær i 

Lurøy. Deretter gikk turen til 
slakteriet på Vikholmen ved 
Nesna, som Gigante etter 
hvert overtok og flyttet til 
Åmøyhamn i Meløy i 1995. 
Rune ble med nordover, og 
var driftsleder til Stolt Seafarm 
kjøpte slakteriet på Halsa i 
2002, med den konsekvens at 
Åmøyhamn ble nedlagt. Der-
med ble Halsa Runes neste 
arbeidssted, og han var med 
gjennom eierskiftet til Marine 
Harvest i -04, nedleggelsen i 
-07 og overgangen til Codfar-
mers samme år. De siste to 
årene har Rune Hansen altså 
vært fabrikksjef ved torske-
slakteriet.
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- Litt pussig å skulle gå oppå 
hverandre hele døgnet, da, 
humrer brødrene Sindre (23) 
og Simen Kibsgård (20).
- Men det er fint å ha noen 
heime å snakke med om ting 
som skjer på jobb.
- Det er flinke gutter, de skik-
ker seg godt og det virker som 
de blir godt mottatt der de er, 
sier en fornøyd pappa Svein 
(46).

3 x elektro
På pauserommet i BIS sin 
AutEl-avdeling kan du drikke 
kaffe med det meste av fami-
lien Kibsgård fra Glomfjord. 
Svein, Sindre og Simen. Far, 
sønn og sønn. Elektriker, elek-
triker og elektriker. De bor i lag 

i Bernt Lundvei, og de jobber 
i lag for vedlikeholdsbedriften 
BIS Production Partner her i 
industriparken.
- Men det er ikke meg som 
veileder dem i det daglige, 
da, det er det andre som gjør, 
det ba vi om på forhånd, sier 
Svein.
Opprinnelig bergenser, men 
meløyfjæring siden -84. Først 
uteseksjonen i Meløy kommu-
ne, deretter Hydros bygnings-
avdeling fra 1989.

Påvirket ikke
Og nå er situasjonen litt spesi-
ell. Noen år etter at Svein selv 
omskolerte seg fra å være 
snekker i bygningsavdelingen 
til å bli elektriker, ja, så går 

Samme blod, samme bedrift, samme jobb
Ikke nok med at to av dem er sønner av den 
tredje, at de bor i samme hus i Glomfjord og 
har navn med lik forbokstav. Nei, nå er også 
samtlige fast ansatt i samme bedrift, BIS 
Production Partner. Og hva jobber de med, 
tror du? Alle tre er elektrikere!

- De e flenke kara, de har vært gode til å finne ut ting selv, 
sier BIS-elektriker Svein Kibsgård (i midten). Nå har begge 
sønnene hans, Sindre (t.v.) og Simen fått fast jobb i samme 
bedrift. Og ikke nok med det: alle 3 er elektrikere!

- Glomfjord er et spennende sted å bli for dere som er nyut-
dannede elektrikere! forteller Svein Kibsgård til sine sønner 
og kolleger.

altså begge sønnene samme 
vei! Både Sindre og Simen 
er nå klare for å ta fagbrev 
etter å ha gjennomført læretid 
samtidig i BIS.
- Jeg er egentlig ikke så 
påvirket av pappa, jeg hadde 
bestemt meg før han gikk 
denne veien. Men han er bra 
å ha som støttespiller, mener 
Sindre.
Som faktisk gikk flyfag i Bodø 
etter elektrisk grunnutdanning, 
men slet med å få læreplass 
og flyttet villig hjem.
- Og jeg hadde planer om 
idrettslinja, men så ble det 
flyfag ett år for meg også, før 
jeg valgte dette. Vi har ikke 
sett på pappa som elektriker, 
for i oppveksten vår var han jo 
snekker, sier Simen.

Veteraner er bra
Like fullt er alle tre karene nå 
tilknyttet samme avdeling i 

samme yrke i samme bedrift.
- Og nå venter vi på at lil-
lesøsteren vår skal havne her 
i parken også! ler Simen og 
Sindre.
- Nei, hun har visst planer om 
å satse på musikk eller andre 
kreative fag, opplyser Svein.
Opprinnelig rådet han faktisk 
guttene sine til å tenke andre 
utdanninger enn elektro. Elek-
triker er et fysisk tungt yrke, 
og sånn sett ikke det letteste 
man kan velge.
- Har dere mye nytte av hver-
andre i jobben?
- En elektriker vil alltid finne 
sin måte å gjøre tingene på, 
men det er fint å få innspill 
fra de som er veteraner, de  
ser helheten fortere, mener 
Simen.
- Og selv om det er mye nytt 
produksjonsutstyr i parken, 
har for eksempel Yara en god 
del gammelt som er greit å ha 

kjent til noen år, mener Svein.

Glomfjord spennende
- Hva nå, da, unggutter, blir 
dere i Glomfjord etter læreti-
den?
- Ja, jeg har fått fast jobb her i 
BIS! svarer Sindre kontant.
- Og det har jeg også! fortset-
ter Simen.
Begge vil ta tingene litt som 
de kommer med tanke på 
andre jobb-eventualiteter, men 
Sindre har nå så smått begynt 
å kikke etter hus, bare så det 
er nevnt.
- Men BIS og Glomfjord er et 
spennende sted for dem som 
er nyutdannet, og det vil det 
nok fortsette å være, gjennom 
de vedlikeholdsavtalene vi har 
med ulike bedrifter, sier pappa 
Svein.
Han ser vel ikke mørkt på 
å fortsette med daglig kaffe 
sammen med guttene sine….

Stadig nye ved Mono
Nye, fast ansatte der i går-
den er Hans Gjelseth, Mads 
Kristensen, Kim Rune Holdal 
(alle ansatt fra 1. september), 
Kim Erlend Vidal (1. novem-
ber) og Bengt Arne Pedersen 
(29. juni). Så er nye lærlinger 
tatt inn: Petter Breimo (fra 2. 
juni), Jan-Harald Engen (14. 
september) og Terje Magnus 
Grolid (1. september). Så 
til vikarene som er tatt inn: 
Stig Stensland (17. august), 

Øyvind Jensen (13. juli), Dan 
Johnny Åsjord Søtorp (3. 
august), Alfred Bjærang (3. 
august) og Kim Engen (12. 
august). Så vet vi at Øyvind 
Mjøs har sluttet (31. juli) for 
å dra til REC i Singapore, og 
siden sist har også Gry Tove 
Uhrenfeldt sluttet i bedriften 
(17. august) – likeså Sten Erik 
Forsmo (1. september). Mens 
Lise Brun Hegglund, hun er 
tilbake fra fødselspermisjon!

REC Wafer 
Mono har 
vokst re-
kordraskt, så 
selvsagt er det 
også denne 
gangen rikelig 
med stabsend-
ringer å melde. 
13 nyansatte 
fjes. 
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Industrifolk møter ansatte i 
Yara Glomfjord etter en som-
mer uten produksjon, men 
med masse arbeid. Innspurt 
på mange og store prosjek-
ter, ingen ferievikarer, varm 
sommer og fabrikkstart med 
mange utfordringer.

Ny styring
- Ja, det var mye, vi plagdes 
en del. Det er alltid en del ek-

Fryktet aldri for jobbene

- Joda, noen var jo 
redd for permitterin-
ger, men dette var et 
blaff. Verden skal ha 
mat, og da må bøn-
dene ha gjødsel!

- Vi var aldri redde for jobbene våre. Verden skal ha mat, og da må jo bøndene ha gjødsel! mener f.v. Kjetil Rendal, Eirik 
Solbakken, Dag Johansen og Kjell Antonsen.

- En fin måte å utnytte en krise på! mener Yara-operatørene 
Bjørn Terje Selstad (t.v.) og Vigleik Heimdal (t.h.), etter at 
de ansatte og ledelsen benyttet sommeren til å ”shaine” 
fabrikkene.

- Mye nytt utstyr som skulle fininnstilles i sommer, forklarer 
Fredrik Hansen (foran) og Stig-Are Remmen fra kontroll-
rommet.

- Jeg har vært her i seks år, og har etablert meg med hus 
på Ørnes. Jeg var aldri redd for jobben her på Yara, forteller 
Siv Marit Olsen.

stra på sommeren, men siden 
det var såpass varmt i år, ble 
det nok ekstra mye, mener 
Kjell Antonsen – gjødselmann 
siden 1978.
- Dessuten la vi om styrings-
systemene, og det ga oss en 
god del mer å gjøre og gjorde 
at det tok tid, sier kollegene 
hans, Eirik Solbakken og Kjetil 
Rendal.
I oppstarten inngikk nemlig 
også, blant mye annet, at ”fos-
fat flex”-prosjektet til 100 mil-
lioner kroner ble ferdigstillet, 
blant annet med monteringen 
av helt nye transportlinjer.

Interessant, også
- Ingen hadde vel regnet 

med at dette skulle gå helt 
uten trøbbel, etter en så lang 
stans og så mye som skulle 
på plass samtidig. Sånn sett 
synes jeg det gikk ganske 
greit, og det er jo interessant 
å være med på ombygging, 
også, mener skiftleder Dag 
Johansen.
- Men fabrikken skulle jo stått 
på Nordpolen, det er klart! Jo 
varmere det er, jo mer ugun-
stig er forholdene for gjødsel-
produksjon, fastslår han.

En gammel bil
Prosessingeniør Frank-Robert 
Eriksen er innom kontrollrom-
met i gjødselfabrikken, og tar 
en gjennomgang med opera-

tør Fredrik Hansen. 
- Det er som å ha en gammel 
bil, sammenlikner Frank-
Robert.
- Så lenge du bruker den, sur-
rer og går motoren. Men lar du 
den stå et år, er det ikke sikkert 
den starter uten videre. Slik 
ble det også her i fabrikken, 
etter en så lang stans. Ekstra 
i år er at det er mye nytt utstyr 
som skal fininnstilles, og da er 
sjansen større for feil enn på 
det gamle utstyret. Og så er 
det jo rutiner som må på plass 
igjen etter at operatørene har 
vært lenge ute av det.

Aldri redde
Siv Marit Olsen har vært i 

MBS har innledet høsten 
med faste ansettelser: 
Thomas Pedersen, Vedad 
Rihic og Ole Christoffer 
Skotheimsvik (alle fra 1. 

september). Rudi Elias-
sen ble fast ansatt 23. mai, 
mens Lars-Jacob Angel-
sen sluttet 30. juni (se egen 
artikkel annet sted i bladet).

Fullgjødselfabrikken i seks år 
og har etablert seg med hus 
på Ørnes. 
- Vi snakket selvsagt om dette 
med permitteringer, og man 
vet jo sånn sett aldri hva som 
kan skje. Men jeg var aldri 
redd for jobben min, eller at 
dette ikke skulle komme opp 
og gå igjen.
- Noen var selvsagt redd for 
permitteringer, men det har 
vært mye å gjøre hele veien, 
fortsetter Kjell Antonsen, som 
roser kollegene i PKL for hjelp 
da det stod på som verst, og 
både Pål Hestad, Oddmund 
Storaker og flere i ledelsen 
som brettet opp skjorteerme-
ne for å ta i et tak i sommer, 

noe han selv ikke har opplevd 
tidligere.
- Fra nå av er det fulle ordre-
bøker og bare velstand. Dette 
var et blaff, dette går bare 
helt greit! Sier skiftleder Dag 
Johansen bestemt.
- Verden skal ha mat, og da 
må jo bøndene ha gjødsel! 
avslutter Eirik.

4 inn, 
1 ut

- Ekstrem belastning! 
      BLA OM...
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Det er Pål Hestad som snak-
ker. Yara-sjefen har ledet be-
driften gjennom den historisk 
lange produksjonsstansen 
som strakk seg fra 4. mai og 
til langt ut i juli.
- Mange ansatte ofret mye 
– her var det folk som måtte 
utsette ferie med familien 
og andre som ble hentet fra 
arrangementer under Som-
merdagan. Det har vært en 
ekstrem belastning på enkelt-
personer, og vi kan ikke for 
framtida forvente at folk skal 
jobbe så mye ekstra, mener 
han.
Stor innsats i staben er da 
også grunnen til at Pål tidlige-
re denne måneden spanderte 
fest på sine ansatte.

Viktig å levere
Sommeren i Yara har vært 
rekordlang vedlikeholdsstans, 
ja, men langt fra noen pause. 

Innspurt på ”fosfat flex”-
prosjektet til nær 100 millioner 
kroner har vært krevende og 
ga ekstra store utfordringer i 
forbindelse med oppstarten 
av gjødselproduksjonen fra 
månedsskiftet juli/august.
- Dette prosjektet og flere 
andre har vi likevel fått i mål 
på den tiden og kostnaden 
som vi lovte ledelsen, og det 
er viktig for nye satsinger at 
de ser at vi leverer. Men vi 
var nok for ambisiøse da vi la 
planene, og vi ville slitt kraftig 
dersom stoppen i sommer 
bare skulle vært på 14 dager, 
innrømmer Pål.

Positivt, tross alt
Den rekordlange stansen var 
selvsagt ikke ønsket. Men den 
medførte likevel mye positivt 
for stab og fabrikk.
- Helt klart. Etter denne som-
meren er vi 10 millioner kroner 

Landet bra
- Vi var nok for ambisiøse da vi la planene, 
og vi ville nok slitt kraftig dersom stoppen i 
sommer bare skulle vært på 14 dager. Men 
her er det mange ansatte som har stått på 
knallhardt, slik at vi landet dette veldig bra.

Pål Hestad spanderte fest på de ansatte etter flott sommer-
innsats. - Det har vært en ekstrem belastning på enkeltper-
soner i sommer, mener han.

- Produksjonen går for fullt ut dette året, men markedet er 
langt fra friskmeldt, selv om det er en viss bedring i marke-
det, forteller fabrikksjef Pål Hestad.

Det blir lite kantine-
matstell på Line Svartis i 
MBS i tiden som kom-
mer. I sommer, nærmere 
bestemt 3. juli, fødte hun 
nemlig ei lita jente. Vi 
gratulerer!

under budsjettet på faste kost-
nader! Dette skyldes at vi ikke 
engasjerte ferievikarer, at det 
ble mindre slitasje i fabrikkene 
og en del andre sparetiltak.
- Og i samarbeid med de 
ansatte fikk vi gjort en masse 
maling og oppussing som gjør 
at fabrikkene ser bedre ut. Det 
var nok mange i Yara-syste-
met som var spent på om vi 
skulle komme ned på føttene, 

men jeg synes vi har landet 
dette veldig bra.
- Er krisen over, nå da?
- Nei, på ingen måte, marke-
det er langt fra friskmeldt, selv 
om en viss bedring i markedet 
er litt av grunnen til at vi kan 
gå for fullt ut året. Men dette 
skyldes også at interne roke-
ringer i Yara-produksjonen har 
slått positivt ut for Glomfjord, 
forklarer Pål.

Det var i april i fjor at Indus-
trifolk først gang presenterte 
Bodø Gruppens bestemmelse 
om å investere 5-600 mil-
lioner kroner i slurryfabrikk 
i Glomfjord. 8. juli ble ferdig 
bygg overlevert fra Gunvald 
Johansen AS.

Alt i rute
- Alt er i rute – vi har også 
hatt mekanisk overlevering, 
altså at tankfarmen, miksesta-
sjonene og linje 1 er klar for 
testkjøring, opplyser Wenche 
Olsen.
Som igjen betyr at tyske AKW, 
som har hatt om lag 60 tyske 
arbeidere boende i Glomfjord 
på det meste, har levert va-

Slurrybygget er ferdig
Tysk presisjon bidrar til skarp rute for 
slurryfabrikken. Oktober er testkjøring.

Administrasjonen har kontorer i to eta-
sjer – her i toppetasjen skal fabrikksje-
fen, administrasjonsleder og logistikk-
leder har sine kontorer.

Nå

Fiks ferdig bygg, fiks ferdige utearealer – selv SiC 
Processing-vimplene er kommet opp.

Slik så det ut i april i fjor….

Dette er den såkalte tankfar-
men i produksjonshallen.

Mat må man ha – dette er kantina. Det store møterommet.

rene med tanke på installasjo-
nen av produksjonsutstyret.
- Fabrikkinstallasjonene er 
ferdig, samt nesten all meka-
nisk installasjon. Nå gjenstår 
en del elektroarbeid på linje 2 
og 3, og leverandørene kom-
mer fra nå av opp fra Tysk-
land ettersom behovet er der.

Testing, testing…
- Hva er framdriften nå?
- I tiden som kommer skal vi 
for det første gjennomføre en 
rekke intervjuer på nye stillin-
ger. Straks skal vi også mikse 
og teste slurry for første gang, 
og kjøre slurry gjennom linje 
1. Oktober blir den store test-
måneden, og da begynner vi 

også skift-arbeid i fabrikken.
- Og på laboratoriet?
- Ja, det blir én laborant på 
hvert skift. Laboratoriet er 
viktig, og det henger sammen 
med at det er veldig strenge 
kvalitetskrav til slurryen. Ana-
lyser underveis i produksjonen 
og av det ferdige produktet, er 
svært viktig.

Før
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Eliza Parwulu
Agnieszka Bury
Bente Ludviksen
Somsri Sinsiri
Rinaldo de Girolamo
Line Dahl
Buarian Larsen
Ezekiel Gbaryee
Henrietta Soete
Trine Solhaug

Bedrift: ISS. 
Produserer: renholdstjenester. 
Ansatte: 10 i Glomfjord

Lothar Maruhn
Arnhild E. Johansen
Randi Tinnan
Finn Nordmo

Bedrift: Meløy Nærings-
utvikling
Produserer: rådgivings-
tjenester, etablererhjelp og 
prosjektledelse
Ansatte: 3 faste pluss 
prosjektmedarbeidere

Bedrift: Molab
Produserer: laboratorie-
tjenester
Ansatte: 5

Molab

Ansatt i MNU: Randi Tinnan

Ansatt i Molab: Eli Ellingsen

Eli Ellingsen
Remi André Olsen
Bente Lorenzen
Evy Ertsås
Terje Kolberg

Kurt Åsen
Svein H. Aslaksen
Andreas Jansen
Børge Pedersen
Giancarlo Reina
Mohammed Hussein

Bedrift: Bautas
Produserer: stillasbygging, 
utleie av utstyr til bygg- og 
anleggsbransjen
Ansatte: for tiden 8, inkludert 
innleide

Bautas

Ansatt: Andreas Jansen

Ansatt i ISS: Agnieszka Bury

ISS

Rogelio Medrano
Øystein Støver
Knut A. Eide

Meløy Næringsutvikling

Industriparkfamilien

Dette bildet av Glomfjord Industripark viser hvordan an-
leggsvirksomhet og nybygging fortsatt pågår i høyt tempo. 
Stadig flere av Meløys befolkning har sitt daglige virke 

innenfor portene eller i virksomheter som har sine fleste og 
største kunder i industriparken. Dette bildet fra fjellet over 
Vakta er knipset 1. mai i år.

Industriområdet i Glomfjord har på om lag 15 år utviklet seg 
sterkt fra nokså ensidig virksomhet, altså produksjon av mine-
ralgjødsel, til et stort mangfold.

• Med utgangspunkt i de internasjonalt satsende konsernbe-
driftene, produseres det varer og tjenester for anslagsvis 4 
milliarder kroner i år. Dette skaper over 800 arbeidsplasser i de 
fast etablerte bedriftene, samt mange titalls hos en lang rekke 
viktige leverandører til industribedriftene.

• Nå presenterer Industrifolk navnene på alle som har sin faste 
arbeidsplass i parken i 2009. Vi gjør oppmerksom på at enkelte 
ansattlister stammer fra i vinter/vår, og tar derfor forbehold om 
endringer.

• I denne utgaven gir vi deg oversikt over de ansatte hos Bau-
tas, SiC Processing, Invis, Molab og Meløy Næringsutvikling.
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Torstein har fra 1. september 
overtatt fabrikksjef-jobben i Si 
Pro, etter at Lothar Maruhn 
har fungert i stillingen siden 
1.mars i fjor. Og ikke nok med 
det – Torstein er også pro-
sjektleder for byggingen av ny 
resirk-fabrikk i Singapore.

Tre i samarbeid
- Vi er i Singapore akkurat 
nå, og både Lothar og Finn 
(Nordmo) skal jobbe sammen 
med meg videre i prosjektet 
her nede. Finn som teknisk 

Ny sjef, tunge satsinger
Torstein Svendsgård er blitt Si Pro-sjef både 
i Glomfjord og Singapore. Og REC satser 
250 millioner kroner i samarbeidet med 
resirk-bedriften.

Torstein Svendsgård, ny fabrikksjef for Si Pro AS.

Siri E. Fygle, nye produk-
sjonssjef for  Si Pro.

rådgiver og Lothar på det som 
har med selskapsdannelse, 
finanisering og økonomi å 
gjøre. Mens jeg tar det som 
går på prosess og prosessut-
styr, forteller Torstein.
Hjemme hos Glomfjord-Si 
Pro er Siri Fygle leiet inn fra 
nabo REC Wafer Multi fram 
til neste vår. Hun skal være 
produksjonssjef i perioden 
der Torstein har fullt trykk på 
å prosjektlede Singapore-
utbyggingen.

250 millioner
40-åringen fra Ørnes har 
bakgrunn som teamleder og 
stedfortredende produksjons-
sjef hos REC Wafer Multi. Han 
ble deretter driftssjef da MBS 
innledet resirkbehandling, en 
funksjon han fortsatte i da 
selskapet Si Pro ble etablert 
i 2006.
Lothar Maruhn fortsetter som 
styreleder i bedriften, med 
overordnet ansvar for Sin-
gapore-prosjektet der Si Pro 
investerer 20 millioner kroner i 
produksjonsanlegg tilsvarende 
Glomfjords.
- Våre nye investeringer på 

25 millioner kroner i automa-
tisert og robotisert produk-
sjon i Glomfjord, skal bidra til 
å bringe selskapet blant de 
ledende i verden innenfor vår 
bransje, sier Lothar.

Med 20 millioner kroner inves-
tert i Singapore, representerer 
kontraktene Si Pro har med 
REC Wafer en verdi på over 
250 millioner kroner over fem 
år.

Bedrift: SiC Processing
Produserer: slurry (sagevæs-
ke) til RECs waferproduksjon
Ansatte: om lag 40 (*)
(*) øker raskt høsten 2009, 
skal ha om lag 80 ansatte

Wenche Elisabeth Olsen
Maria E. Solfall Tuflåt
Tommy Olsen
Roald Johan Krogh
Frode Hansen
Roald Johnsen
Svein-Helge Nesblom

Bedrift: Invis
Produserer: engineering-
tjenester
Ansatte: 6

Invis

Ansatt i Invis: Ronny Olsen

Tor-Christian Kristiansen
Bjørn-Wiggo Eriksen
Pål Harald Mørk
Ronny Olsen
Bjørn Tore Hansen
Rose Hetzler

Ansatt i Invis: Bjørn-Wiggo 
Eriksen

Ansatt i SiC: Tommy Olsen

Ansatt i SiC: Marianne Breivik

Ansatt i SiC: Frode Hansen

Bjørn Erik Tinnan
Lars Kåre Øijord 
Nils Arve Aag
Ole Kristian Pedersen
Nina Marie Wiland
Espen Tvedt Svendsen
Sigbjørn Tønnessen
May-Helen Sørsandmo
Ole-Thomas Taraldsen
Hugo Lorentsen
Bjørn Andre Breivik
Marianne Breivik
Lars-Jacob Angelsen
Mikael Sandvær
Sigmund Engamo

Marit Torsvik
Kristian S. Åstrøm
Ørjan Solbakken
Lars-Erik Hilde
Frank Olav Lorentsen
Aleksander Myrvang
Thomas Eliassen
Aileen Skaugvold
Viggo Lorentsen
Helene Tvenning
Tage Nilsen
Inger Sleipnes
Jøran Andersen
Torbjørn Mathiassen

Yara har gitt plass for en rekke 
nye lærlinger fra 1. septem-
ber: Lars-Kåre Nystadnes, 
Michelle Martinussen, Stein-
Ivar Abelsen (alle Salpeter-
syrefabrikken), Barbro Dahl, 
Sofie Antonsen, William 

Leonhardsen, Bård Erlend 
K. Rafnung og Christer 
Kolvik (alle Ferdigvareområ-
det). Christer Olsen var på 
plass allerede 3. mars som 
lærling Ferdigvareområdet/
Vedlikehold.

Yara rekrutterer
9 nye i lære i gjødselproduksjonen.

Sofie AntonsenLars-Kåre Nystadnes

SiC Processing

Industriparkfamilien
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Til tjeneste for SiC
SiC Processing er 
i rute mot oppstart, 
både med fabrikk og 
stab. Snart passeres 
40 ansatte – Inger 
Sleipnes og Lars-
Jacob Angelsen er to 
av dem…

Ny i SiC: Helene Tvenning

Fra wafer til slurry: Inger 
Sleipnes og Lars-Jacob 
Angelsen er nye fjes hos 
SiC Processing.

Ny i SiC: Kristian Åstrøm

- Såpass må til, når jeg får 
drømmejobben! smiler Inger 
Johanne Sleipnes (40).
Hun ser nemlig ikke mørkt på 
å pendle fra Vågaholmen, nå 
som hun har fått fast jobb ved 
Glomfjords ferskeste fabrikk, 
SiC Processing.

Ikke ukjent
Vi møter Inger sammen med 
hennes framtidige kollega, 
Lars-Jacob Angelsen (23). 
Sistnevnte var på plass hos 
SiC 1. juli - Inger følger etter 
1. oktober. Begge blir opera-
tører på prosesslinjene der 
det fra årsskiftet skal lages sa-
gevæske, slurry, til naboene. 
Altså waferprodusentene REC 
Wafer Mono og REC Wafer 
Mono. Ingen av dem er ukjent 
med REC – Inger avslutter nå 
en tre måneder lang sommer-
jobb ved Mono, og Lars-Jacob 
har gjennom MBS vært utleid 
som operatør til Multi i nesten 
to år.
- Jeg sa plutselig opp den 
gamle jobben min - jeg ville 
gjøre noe helt nytt – og kom 
heldigvis inn på NAV- kurset 
i produksjonsteknikk i fjor, 
forteller Inger, som opprinnelig 

er fra Ågskardet.

Lyst på skift
- Jeg har bestandig hatt lyst 
til å jobbe skift, på grunn av 
fridagene og fritiden jeg får, 
forteller Inger.
I ni år jobbet hun ved tidligere 
Meløybakeriet på hjemstedet, 
blant annet som konditor, og 
så fulgte 15 år der hun var 
butikk- og kontormedarbeider 
ved A. Hansen & Co. i Våga-
holmen.
- Til nå har ungene vært små, 
og siden mannen min jobber 
på anlegg, kunne jeg ikke 
gjøre dette før. Men nå er 
barna 14, 17 og 21 år gamle, 
så nå var det min tur! smiler 
hun.
Lars-Jacob er opprinnelig fra 
Nygårdsjøen, men bor nå i 
Glomfjord. Etter videregående 
skole med kjemi- og prosess-
fag, gikk han i lære i Fullgjød-
selfabrikken til Yara fra 2005, 
og altså som MBS- vikar i 
REC fra -07.
- Dette er en ny utfordring for 
meg, og siden fagområdet mitt 
er kjemi og prosess, passer 
nok SiC kanskje enda bedre 
enn REC, mener han.

Wenche Elisabeth Olsen
Maria E. Solfall Tuflåt
Tommy Olsen
Roald Johan Krogh
Frode Hansen
Roald Johnsen
Svein-Helge Nesblom
Bjørn Erik Tinnan
Lars Kåre Øijord 
Nils Arve Aag
Ole Kristian Pedersen
Nina Marie Wiland
Espen Tvedt Svendsen
Sigbjørn Tønnessen
May-Helen Sørsandmo
Ole-Thomas Taraldsen
Hugo Lorentsen
Bjørn Andre Breivik

Marianne Breivik
Lars-Jacob Angelsen
Mikael Sandvær
Sigmund Engamo
Marit Torsvik
Kristian S. Åstrøm
Ørjan Solbakken
Lars-Erik Hilde
Frank Olav Lorentsen
Aleksander Myrvang
Thomas Eliassen
Aileen Skaugvold
Viggo Lorentsen
Helene Tvenning
Tage Nilsen
Inger Sleipnes
Jøran Andersen
Torbjørn Mathiassen

Og her er navnene…
Inger Sleipnes og Lars-Jacob Angel-
sen er altså bare to av de mange som i 
høst tar fatt på spennende oppgaver i 
en splitter ny fabrikk i industriparken. 
Her har du navnene på samtlige som er 
på plass i fabrikken når vi passerer 1. 
oktober.

Fabrikksjef Wenche Olsen har 
hatt en hyggelig jobb så langt, 
hva rekruttering til SiC angår. 
Over 300 har nemlig søkt seg 
til slurryfabrikken mens den 
har vært under bygging og nå 
testkjøring.
- Alle vi har ansatt til nå er 
kvalifisert i massevis – vi har 
ansatt 20 toppkvalifiserte ope-
ratører. Om dette blir like lett 
i fortsettelsen, er vanskelig å 
si, sier Wenche.

Haster nå
For i ansettelsene som nå 
skal følge, kan det ”lugge” litt 
mer. Nå i september er det 
lyst ut stillinger som vedli-
keholdsleder, logistikkleder, 
driftskoordinator, prosessin-
geniør, skiftleder og vedli-
keholdsoperatører. Noen av 
disse har vært utlyst tidligere, 
men SiC ønsker seg bre-
dere søkergrunnlag før valget 
gjøres.
- Når det gjelder operatører, 
har vi en liste å ta fra nå, del-
vis av folk som allerede har 
vært på intervju.

- Men en del av nøkkelstillin-
gene haster det litt med å få 
besatt, for allerede 10. januar 
skal linje 1 produsere for fullt, 
og før det skal det testkjøres.
Få skift-damer
- Opprinnelig plan var å ha full 
stab på om lag 80 ved kom-
mende årsskifte?
- Ja, men det rekker vi ikke. 
Dette skyldes blant annet at 
vi la inn litt slakke i sommer, 
både på grunn av usikkerhe-
ten i REC og at det er praktisk 
vanskelig å få gjort ansettel-
ser i ferietiden.
- Mange ansatte er hentet fra 
nettopp REC?
- Joda, noen er det blitt, og de 
har viktig kompetanse, men 
generelt er jeg fornøyd med 
spredningen. Noen kommer 
fra REC eller andre bedrifter 
i parken, noen fra nedlagte 
PQ, noen fra NAV-kurset og 
noen er tilflyttere. Det eneste 
jeg ikke er helt fornøyd med, 
er at det er få damer som har 
søkt seg til skiftarbeid – bare 
5 stykker når laboratoriet ikke 
regnes med, forteller Wenche.

Mangler noen viktige

- Vi har plukket fra øverste hylle av folk så 
langt. Men nå nærmer det seg produksjons-
start med stormskritt, og det haster å få på 
plass en del nøkkelpersonell…Skiftleder Tommy Olsen og fabrikksjef Wen-

che Olsen har fått på plass 20 toppkvalifiserte 
operatører. Nå er de spent på fortsettelsen, der 
viktige nøkkelpersoner i SiC-produksjonen må 
relativt raskt på plass.

 SiC-ETABLERINGEN  SiC-ETABLERINGEN

Søkningen har vært formidabel. Men nå 
haster det å få på plass nøkkelpersoner....
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- Deilig å flytte hjem! storsmi-
ler Aileen (29).
- Veldig spennende jobb! 
mener Sigbjørn (32).

Øker folketallet!
Det nybakte ekteparet tar 
imot oss på sin nye arbeids-
plass, nemlig laboratoriet hos 
SiC Processing. Først kom 
Sigbjørn 1. mai, så kom Aileen 
1. september. Og med seg 
til Glomfjord har de Sigurd 
Nikolay (1 ½ år), og hvem 
er vel mer velkommen enn 
småbarnsfamilier?
- Ja, vi på laboratoriet her 
bidrar jo sterkt til befolknings-
økningen i Meløy! Vi er tre, 
og så har du sjefen vår, Marit 
(Torsvik), som har flyttet til 
Meløy med mann og barn, 
humrer de to, som kommer fra 
samme bedrift på Sørlandet, 
som begge er laboranter og 
som i sommer benyttet anled-
ningen til å gifte seg.

Lars Erik Hilde (34) og Jøran 
Andersen (39) har minst én 
ting felles: de avsluttet nylig 
NAV-kurset i produksjonstek-
nikk med gode resultater.
- Flott med fast jobb, nå kunne 
jeg endelig hente flyttelasset 
mitt i Oslo, smiler Lars Erik, 
opprinnelig fra Bodø.
- Dette har jeg ventet på 
lenge: trygg jobb på et utrolig 

Hjem fra Kristiansand
Laboratoriet ved SiC 
Processing bidrar 
sterkt til befolk-
ningsøkning i Meløy. 
Familien Tønnessen 
har flyttet hjem fra 
Sørlandet. 

- Det er ikke mange som får være med på å bygge opp en helt ny bedrift, dette blir spen-
nende! mener ekteparet Sigbjørn og Aileen S. Tønnessen, som har flyttet fra Sørlandet til 
Glomfjord for å bli laboranter ved SiC Processing.

Spennende flytting
- Og nå har vi kjøpt oss hus 
i Bjerkelia. Jeg mistrivdes jo 
ikke i Kristansand, men det 
var godt å komme hjem til 
familie og gamle venner. Jeg 
er opprinnelig fra Selstad, og 
har en stor familie her, og dét 
er flott når man har jobb og 
små barn, mener Aileen.
- Jeg har vært her hver som-

mer de siste 3-4 årene, og så 
slett ikke mørkt på å flytte. De 
færreste får oppleve å være 
med på å bygge opp en helt 
nye bedrift på denne måten, 
så dette er veldig spennende, 
sier Sigbjørn.

Samme bakgrunn, 
samme bedrift
Selv er han fra Vennesla, og 
har de senere årene arbeidet 

som laborant i Elkem Materi-
als i Kristiansand. Her lages 
microsilica, et tilsetningsstoff 
i høystyrkebetong, byggema-
terialer som tak- og fasade-
plater, og i ildfaste materialer 
til tungindustri. Aileen har 
samme bakgrunn, siden hun 
fikk læreplass i samme bedrift 
etter kjemi-, prosess- og labo-
ratoriefag ved den videregå-
ende skolen i Glomfjord.

Investeringen betalte seg

To karer som har 
jobbet med alt annet 
enn industri satser 
på industrien. De har 
fått full pott hos SiC.

Den ene satset egentlig på 
fiskerinæringen, den andre 
jobbet i mange år som bok-
selger. Nå er Lars Erik Hilde 
(t.v.) og Jøran Andersen 
strålende fornøyd med fast 
jobb som industriarbeidere i 
SiC Processing.

spennende sted, og prosess-
fag er veldig interessant, 
mener Jøran.

Noe helt annet
Så ble det en god investering, 
året de sammen har tilbragt 
på skolebenken. Fast opera-
tør-jobb i parkens ferskeste 
produksjonsbedrift. Lars Erik 
brøt opp fra Oslo og admi-
nistrativ jobb i et byrå som 
formidler tolketjenester, en 
jobb han skjøttet fra hjembyen 
Bodø før det igjen.
- Jeg hadde lyst på noe annet, 
jobbe med noe praktisk, og 

det er jo ikke bare-bare å snu 
om etter å ha satset på noe 
annet i mange år. Derfor var 
NAV-kurset midt i blinken. Så 
kan man si det var tilfeldig at 
jeg havnet i Glomfjord, men 
det er nært Bodø, og helt 
perfekt for meg nå.
Lars Erik satset opprinnelig 
på noe helt annet – fiskeri- og 
næringsmiddelteknologi, og 
deretter økonomi, eksport og 
markedsføring ved Høgskolen 
i Bodø.

Ville skifte
- Da jeg flyttet hjem var jeg 

ute etter en trygg jobbsitua-
sjon, og satsingen i Glomfjord 
er utrolig spennende. Nå trør 
jeg jo dessuten litt i fotsporene 
til min far, som jobbet 40 år i 
Kompressorhallen, sier Jøran.
Nå bosatt på Reipå, etter 
nordoverkomsten i fjor vår. 
Jøran har gjennom årene 
jobbet både som sjåfør og 
pakkeriarbeider, og ikke minst 
som bokselger.
- Siden jeg har en sønn på 
Vestlandet, har jeg også vært 
ute etter skiftarbeid, for å få 
friperioder.

Maiken satser som røkter
- Jeg har mest lyst til å bli i Meløy, så jeg 
håper det er en røkterjobb ledig når læretida 
er over!
Maiken Jeanett Pedersen har 
jobbet sin første måned av 
den to år lange læretiden ved 
Marine Harvest.
- Før jeg tok naturbruk og 
akvakultur på Inndyr, visste 

jeg lite om dette. Men jeg 
tenkte at hvis det ikke var noe 
for meg, så kunne jeg jo bare 
bytte.
- Men dét ble det ikke noe av, 
for det ble mer og mer interes-

sant etter hvert! sier hun.

Trivelig utplassering
18-åringen fra Neverdal skulle 
egentlig bli frisør, og da hun 
skiftet kurs til fiskeri- og hav-
bruk, var hun den eneste fra 
avgangsklassene på Ørnes 
det året  som havnet ved 
Meløy videregående skole på 
Inndyr.
- Det andre året der oppe var 

jeg utplassert her på sette-
fiskanlegget i Glomfjord hver 
fredag, og jeg trivdes bedre 
og bedre, så derfor ville jeg bli 
lærling her, forteller hun.

Sorterer og leverer
Nå utfører hun typiske røkter-
oppgaver, som nå for tiden for 
eksempel betyr sortering av 
smolt i ulike størrelser som er 
kommet fra Øvre og er klare 

Maiken Jea-
nett Pedersen 
er godt i gang 
med læreti-
den som røk-
ter ved Marine 
Harvest.

for oppfôring. Og levering 
av ferdig smolt som hentes 
med båt til ulike sjøanlegg for 
oppdrett av matfisk.
- Det er vanskelig å si hva 
fremtiden bringer, men jeg 
har mest lyst til å bli i Meløy. 
Derfor håper jeg på en mulig-
het for jobb her, eventuelt på 
et matfiskanlegg i nærheten, 
sier Maiken.

 SiC-ETABLERINGEN  SiC-ETABLERINGEN
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- Vi har rett og slett ikke hatt 
tradisjon for å markere oss 
mye, men det er viktig, og 
det er i hvert fall flott å kunne 
gjøre det nå, i forbindelse med 
20-årsjubileet til EWOS på 
Halsa! mener Børge, trofast 
sliter siden stort sett starten.
- Det er naturlig nok mye 
fokus på det som skjer i 
Glomfjord, men for oss er det 
viktig å få fram den fantastiske 
utviklingen vi har hatt her på 
Halsa! Synes Jim Egil Han-
sen, som har 12 års fartstid 
ved bedriften.

Eksplosjon i det stille
Joda, det har foregått litt i det 
stille, byggingen av milliardbu-
tikken på Forøy. Det som be-
gynte med avviklingen av Feit-
sildfiskernes Sildoljefabrikk, 
skulle vise seg å bli særdeles 
trygg og lønnsom virksomhet. 
10.000 tonn var produksjonen 
i oppstartåret 1989, og med 
installasjon av linje 2 passerte 
man 40.000 i -97. Da 10 år ble 
feiret i -99 rundet årsproduk-
sjonen 70.000 tonn, og i år er 
man i rute mot 195.000!

- Den viktigste årsaken ligger 
i markedet. Tidligere hadde 
vi måneder der vi produserte 
2-3.000 tonn, men i dag finnes 
det ingen lavsesong – alle må-
nedene ligger over 12-13.000 
tonn, sier Børge.

Sløseslutt
Overgangen fra 1 til 2 linjer, 
og utskifting og forbedringer 
av produksjonsutstyret, har 
selvsagt også vært en forut-
setning. Og automatisering på 
pakkeriet, med installasjon av 
pakkerobot.
- Og spesielt de siste årene 
har vi jobbet kontinuerlig med 
trimming av produksjonen og 
kortere stopptid i forbindelse 
med for eksempel sort-skifter. 
Dette har gitt resultater.
- For ikke å snakke om LEAN-
satsingen, der vi er blitt stadig 
flinkere til å unngå sløsing 
med tid, sier de.

Ingen slutter
De imponerende fakta er 
faktisk at bedriften har økt 
produksjonen fra 50 til nær 
200.000 tonn, og med samme 

20 år med sterk økning
- Det er viktig at bedriften synes, det setter 
de ansatte pris på, sier EWOS-veteranene 
Jim Egil Hansen og Børge Ringøy. Nå har de 
feiret 20 år med eventyrlig utvikling av fôrfa-
brikken på hjemstedet.

bemanning!
- Samtidig har vi nærmest ikke 
gjennomtrekk i staben. Dette 
skyldes nok flere ting, blant 
annet at de fleste i staben 
opprinnelig er fra Søndre Mel-
øy. Samtidig har vi flere som 
pendler fra Ørnes-området, 
så det er ingen tvil om at folk 
trives! Dette har med måten 
vi organiserer arbeidet på, det 
gir en frihet at teamene (skif-
tene) selv fordeler oppgavene 
og legger opp arbeidet sitt, 
sier Børge.
- Jeg tror nok folk tenker som 
så at de skal gå bra mye opp i 
lønn for å vurdere noe annet, 
mener Jim Egil.

Støtter de lokale
Det var selskapet Nordsild, 
anført av Odd Torrissen, som 
dannet grunnlaget for suk-
sesshistorien. Da sildoljefa-
brikken innstilte sin virksomhet 
ble nemlig anlegget omskolert 
til produksjon av laksefôr, og 
12 personer var sysselsatt 
fra 1989. Produksjonsanleg-
get har hatt eiere som KS AS 
Forøy, FK Aqua og NorAqua 
og nå EWOS, og i dag produ-
seres 20 ganger mer laksefôr 
på Forøy enn for 20 år siden.
- Vi er også opptatt av å støtte 
det lokale næringsliv – bedrif-
ter som Halsa Sveis, Meløy 
Elektro og lokale byggevare-
firmaer har alle hatt store kon-
trakter med oss. I dag gjør vi 
det meste av materiellinnkjøp 
gjennom Tools Løvold i Glom-
fjord. Man kan sikkert spare 
noen kroner ved å lete på 
nett i en del sammenhenger, 
men dette har med tidsbruk å 
gjøre, også, og det har sine 
fordeler å ha leverandørene 
nært oss, mener Jim Egil, som 
er innkjøpsansvarlig.

Fôrfabrikken på Halsa har hatt en eventyrlig produksjonsøkning i løpet av sine 20 år. Grunn 
til å være stolte er (f.v.) Kjell-Hugo Wilmann, Børge Ringøy, Finn Stavnes og Jim Egil Han-
sen. Jens Pedersen (foran) begynte allerede i 1974 ved den daværende sildoljefabrikken. 

Lavsesong eksisterer ikke lengre ved EWOS på Halsa – 
markedet etterspør laksefôret hele året. 

Alt har en ende, også 
arbeidskarrièrer. Nå kan 
vi melde at Knut Griegel 
ikke lenger møter på jobb 
i Syrefabrikken – han tok 
nemlig ut avtalefestet pen-
sjon fra og med 1. april i 
år. Og fra 1. oktober gjør to 
andre nøyaktig det samme, 
nemlig Svein Jørgensen 
(Ferdigvareområdet, FVO) 
og Svein Bakken (PKL). 

Yara-slutt ble det også for 
”ho mor”, Ellinor Bergli, 
som gikk av med uførepen-
sjon fra PKL fra 1. juni. Ute 
av Yara fra i vår/sommer er 
også Bjørn-Erik Tinnan (tidl 
Syrefabrikken, SSO), samt 
de tidligere lærlingene Kris-
tian Ovesen (FVO), Mikael 
Sandvær og Ørjan Solbak-
ken (begge SSO). Knut Griegel – Yara-karrièren 

er over.
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 Hva skjedde da brorparten av 
de REC Wafer Mono-ansatte 
deltok på ”release-party” ny-
lig? Jo, det vanket både 

Lanseringsfest for Mono-måten

- Skål for ”The Mono 
Way”, smiler Sissel 
Norum og de andre 
nøkkelpersonene 
som nylig presen-
terte bedriftens nye 
“Bibel” for å bli best 
i verden. Industrifolk 
har vært på lanse-
ringsfest!

rene fram enda mer – det er 
de som kan produksjonen, og 
de må tenke: ”Hva kan jeg bi-
dra med for at vi skal bli enda 
bedre”? mener de.
- Og de ansatte har mange 
forbedringsforslag, det er 
viktig at de får gehør for dem, 
sier LEAN-assistent Tine Rin-
dal, som har jobbet tett med 
prosjektleder Sissel i disse to 
årene.

Forsinket
For det er forbedring det 
dreier seg om. ”The Mono 
Way” er  kontinuerlig forbe-
dringsarbeid, standardise-
ring av arbeidsoppgaver og 
bekjempelse av alle former for 
sløsing i produksjonsproses-
sen mot ferdige wafere.
- Innføringen av noe slikt 
møter alltids litt motstand, 
men når alle først får forstå-

- Oppdrag utført, sjef! smiler prosjektleder Sissel Norum, 
som formelt overrakte ”The Mono Way” til fabrikkdirektør 
Øyvind Tvedt.

- Vær så god, her er vår produksjonsfilosofi! skåler Ørjan Johannessen (f.v.), Tomas Bringe, 
Guri Gjelseth, Tine Rindal og Sissel Norum.

Alle lanseringsfester med respekt for seg selv byr på noe 
godt å spise og drikke. Mono-festen var intet unntak!

- Hvem som helst kan skaffe mennesker og maskiner – det er metoden vår som skal gjøre 
oss best i verden, fortalte Ørjan Johannessen sine kolleger.

elsen for hva dette dreier seg 
om, tror jeg at alle ser det 
positive i å legge om måten 
vår å jobbe på. Vi har allerede 
lagt et godt grunnlag, men er 
blitt litt forsinket på grunn av 

Mono-utbyggingen, forteller 
Sissel.
- En utfordring er jo at staben 
på ca. 160 har hatt 150 andre 
sammen med oss, folk som 
jobber i prosjektet og som ikke 

har fokus på dette. Men, mens 
vi venter på ferdigstillelsen 
skal vi nå ha fokus på ettpar 
ting: grunnmuren, altså ”5 S”, 
og etablering av ulike forbe-
dringsgrupper, avslutter Ørjan.

Flere unge karer har fra 1. 
september fast post i Yara etter 
gjennomført læretid og fagprø-
ve ved bedriften. Dette gjelder 
for eksempel Mads Heimdal, 

sønn av Vigleik i samme bedrift 
(PKL), som har fått fast anset-
telse i Syrefabrikken. Naboen 
hans fra oppveksten på Ørnes, 
Petter H. Olsen, har fått jobb 

Fikk fast jobb
i Ferdigvareområdet, i likhet 
med Martin Haugberg. Mens 
Martin Røberg fikk fast arbeid 
i Syrefabrikken allerede 1. 
april.

sprudlevann, god mat, innslag 
av musikk og humor, klapp 
på mange skuldre og forma-
nende ord.
- Ja, dette er lanseringen av 
”The Mono Way”, forteller kva-
litetsleder Ørjan Johannessen.
- Etter to års arbeid presente-
rer vi nå vår produksjonsfilo-
sofi. Dette er metoden for å bli 
best i verden på det vi holder 
på med!

To års arbeid
For det som skulle lanseres, 
var et rikt illustrert hefte på 68 
sider som nettopp var kommet 
fra trykkeriet. ”The Mono Way” 
– Mono-måten.

- Det begynte med innføringen 
av ”5 S” i produksjonen, altså 
orden, renhold, standardise-
ring og systematisering, og 
fortsatte med at vi fikk grunn-
kurs for innføring av LEAN. 
Men vi skjønte at behovet var 
større, og begynte arbeidet 
med vår egen produksjonsfi-
losofi, forklarer Sissel Norum, 
som den gang var LEAN 
Manager.
Nylig gikk hun over i stillingen 
som utviklingssjef i bedriften, 
men under lanseringen av 
”The Mono Way” avsluttet hun 
sin prosjektlederoppgave med 
å formelt overrekke ”bibelen”, 
altså det nevnte heftet, til 

fabrikkdirektør Øyvind Tvedt.

Operatørene kan
- Til nå har dette vært et 
prosjekt, og de ansatte har 
fått opplæring i ulike verktøy. 
Utfordringen nå er å få denne 
produksjonsfilosofien til å 
gjennomsyre alt vi driver med. 
Mennesker og maskiner kan 
hvem som helst skaffe seg, 
men metoden... understreker 
Ørjan.
- Det er den som skal gjøre 
oss best i verden på det vi 
gjør!
Tomas Bringe og Guri Gjel-
seth er LEAN-gruppeledere:
- Nå gjelder det å få operatø-

Mads Heimdal
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siden sist siste sidensiden sist siste siden

Hektisk anleggsvirksomhet har lenge preget parkens øvre 
område, gjør det fortsatt og skal gjøre det gjennom vinte-
ren. Rundt selve fabrikkbygningene til SiC og REC Wafer 
Mono begynner imidlertid ting å falle mer på plass. Utenfor 

Mono-fabrikken i retning fjorden er det nå kommet asfalt 
der parkeringsplassene skal ligge, og hos SiC Processing 
er både utearealene og bygget utendørs fiks ferdig fra sen-
sommeren i år.

Dette er ikke et bilde fra ei skogsbygd i dalstrøka innafor! 
Det er Steigen-selskapet Skoging AS som rydder om lag 
1.500 kubikkmeter skog ved innkomsten til Glomfjord nå 
i september. Skogsvirket er til dels fra plantefeltet eiet av 
Statkraft og fra linjerydding i området, og skal sendes til 
Elkem i Sørfold.

Og dette var ikke en politiaksjon, eller filminnspilling, ved 
porten til ammoniakkaia. Nei, da nedfarten til kaia ble stengt 
om lag en måned fram til nå nylig, skyldtes det at porten 
rett og slett var blitt påkjørt av en uheldig lastebilsjåfør. Og 
nye deler, det viste seg å være en langsommelig affære å få 
tak i….

Du har sikkert møtt på dem de siste ukene: lastebilene 
fra M3 Anlegg kjører i skytteltrafikk med masse til det nye 
stor-deponiet som ligger på nedsiden av riksveien, øverst i 
Setvikdalen. Deponiene vis-a-vis Meløy fritidsbad skal være 
bygget ned i 2011, og en god del av massene fraktes hit 
bildet viser.

Mange lastebåt-besøk i vakkert vær i sommer, som da den-
ne hentet KS fra Yara den 27. august. Men, flotte sommer-
dager med høy temperatur er som kjent ingen ønskedrøm 
i gjødselproduksjon – der ville Nordpolen egnet seg bedre. 
For i varmen stiger luftfuktigheten, og klumping i lagrene 
kan bli én av utfordringene.


