
de løste naboens hodepine!

Faren bygde «grunnmuren», nå har sønnen laget «huset» ferdig. Reipå Knuseri var 
den lille spesialentreprenøren som leverte stein og grus. Nå har bedriften over 20 
ansatte, og har bykset oppover lista over Meløys mest-tjenende bedrifter. 
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runddager

  gratulerer

Sebastian Stefanski

Jim egil Hansen Morten Høvset

Stian André Gjærde

Sandra Roksøy

Sissel Norum

- Jeg har hatt det veldig bra i Bilfinger disse 
tre årene, har lært enormt mye. Egentlig vil 
jeg jo ikke slutte, smiler Ida.
Hun er blitt 62 år, og har dermed fullført 
afp-avtalen med Bilfinger som ble gjort 
med fire REC-veteraner ved nedleggelsen i 
2012. Som den siste av dem takker hun nå 
for seg, og en innholdsrik yrkeskarriere er 
over.

et lite SJokk
- Det var et sjokk å sette seg bak et skrive-
bord for aller første gang, jeg kunne ingen-
ting om data eller kontorarbeid! ler hun.
Ida Drevland har vært borti mange bransjer 
og yrker, men kontorarbeid var helt nytt for 
henne da hun kom til Bilfinger.
- Her har jeg àjourført sykemeldinger og 
sykefravær, ordnet med praksisopphold 
for skoleelever, sikkerhetskurs for dem og 
lærlinger, og laget personalmapper, ramser 
hun opp.
- Og så vasker jeg alt av arbeidstøy i Bilfin-
ger Glomfjord, dét er et viktig gjøremål.

SveiSte StAtfJoRd A
Ida er født og oppvokst i Rendal på sørsi-
den av Glomfjorden, yngst i søskenflokken 
på åtte. Skolegangen var ukependling til 
skolestue og internat på Mesøya, og bare 
15 år ung var det ut av Meløy og på egne 
ben i arbeidslivet. Først Bodø og Lillegårds 
Bakeri i Dronningens gate.
- Så begynte jeg i oppvasken på gamle 
«Midnatsol» og avanserte til serverings-
dame. Om bord traff jeg også Jarle - vi har 
vært sammen siden 1972. Men så reiste vi 
til Stord, husker hun tilbake.
Og så ble Ida industriarbeider for første, 
men ikke siste gang. Etter 2 ½ måned på 
sveisekurs fikk hun nemlig jobb på skips-
verftet, det som i dag heter Kværner Stord.
- På den tiden hadde vi de siste Reksten-

Mange Minner for ida
Hvem i Bilfinger-adminis-
trasjonen har drevet stor-
kiosk, vært sveiser, stått i 
oppvasken og vært land-
postbud? Ida Drevland, 
selvsagt! Nå er karrieren 
over.

- det var her det foregikk! forteller Bilfingers ida drevland, foran utbyttetavla og logoen som fortsatt henger igjen etter ReC Wafer. 
Hun har mange gode minner fra årene i waferproduksjonen, og nå er hun den siste av fire som avrunder yrkeskarrieren med tre 
avsluttende år i Bilfinger. de andre var Arnulf Marken, Arnt Sørgård og Johnny kristensen.

Det var et sjokk å sette seg bak et skrivebord 
for aller første gang, jeg kunne ingenting om 
verken data eller kontorarbeid!

idA dRevlANd

båtene, og så var det i gang med Statfjord 
A-plattformen.

StoRkioSk, fAktiSk!
Sveiser var Ida også da turen gikk videre 
til Trondheim i 1977 - da het arbeidsgive-
ren Lade Metall. Så småjobber i butikk og 
gartneri, før barna John-Inge og Lene ble 
født i 1978 og -80, og Ida tok seks år som 
hjemmeværende mens paret også bygde 

hus. I 1987 vendte familien hjem til Ørnes, 
og har vært bosatt der siden.
- Da åpnet jeg butikk, Våtvik Storkiosk! 
smiler hun.
I lokalene etter Christian Waatvik-butikken 
jobbet hun sent og tidlig til hun la ned i 
1989. Men, rakk knapt å være arbeids-
ledig før Posten trengte hennes tjenester 
som landpostbud. Så kom 1990-tallet, og 
«eventyret» som Ida skulle få være en del 

av i 16 år.

Med på eveNtyRet
- Arbeidskontoret mente jeg, 44 år, var for 
gammel! Men, jeg fikk kranglet meg med 
på kurset som var rettet inn mot oppstarten 
av ScanWafer. Opplæringen pågikk fra 
1994-96, og så var jeg med Alf Bjørseth og 
Laila Heløy og de andre på å ansette folk.
Ida fikk altså med seg den trange starten, 
den voldsomme oppturen med REC og den 
tunge wafernedleggelsen i juni 2012.
- Ja, det var noen fantastiske år. Og de siste 
tre årene er jeg jo kommet tilbake, det var i 
disse lokalene det foregikk!
Sier Ida, som har sin siste arbeidsdag for 
Bilfinger 30. november.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

i gang Med nuMMer to
Trygghet, utfordring 
og mer å velge i etter 
endt utdanning. - Jeg 
satser på to fagbrev 
som utfyller hveran-
dre. 

Bilfinger-lærling Thomas Rosting 
Johansen (23) satser nå på frem-
tidig fagbrev som industrimeka-
niker. 

- Fra før har jeg fagbrev som 
prosessoperatør, det tok jeg hos 
Statoil på Mongstad, forteller han. 
Ønsket om mer praksis i utdan-
nelsen, samt at begge retningene 
er relevant for hverandre, er 
årsaken til at Thomas nå er inne i 
utdanning nummer to. 
- Jeg ønsker å jobbe som indus-
trimekaniker i fremtiden. Gjerne 
hos Bilfinger, for her stortrives 
jeg, forsikrer han.
- Opplegget for lærlinger er 

veldig bra, og arbeidet svært variert. 
Man får lov til å prøve seg med prak-
tiske arbeidsoppgaver og slipper til 
hvis man selv viser interesse og har 
pågangsmot.
- Hva gjør du helst på fritiden, Tho-
mas?
- Jeg trener en del og spiller fotball 
på Meløy FK. Og så liker jeg å være 
sammen med venner og familie.

Tekst: Ingunn Dahle. Foto: Kristine 
Karlsen
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Tlf: 99 29 99 08 
edmund@framtia.no

IndustriFolk er et kundebilag i Framtia. Bladet lages
av Mediehuset Framtia på oppdrag fra bedriftene 
Yara Glomfjord, Bilfinger, Marine Harvest, EWOS, 
Meløy BedriftsService, Terje Halsan AS, INVIS, 
Meløy Elektro, Norwegian Crystals,  Reipå Knuseri 
og Halsa Bygg.

Han har vært vår ordfører i 
en knapp måned nå, Sigurd 
Stormo. Utfordringene står i 
kø, og mye handler om å få 
kontroll på den mer enn kre-
vende kommuneøkonomien. 
IndustriFolk utfordrer ham på 
næringsutvikling, omstilling 
og etablering av nye arbeids-
plasser.
- Dette står veldig høyt på lista 
over ting jeg skal prioritere. 
Nå først skal jeg inn i omstil-
lingsstyret, og så dreier det 
seg ikke bare om å skape nye 
arbeidsplasser akkurat nå, men 
å tilrettelegge godt for dette i 
mange år framover. Jeg liker å 
tenke lang sikt – jeg synes det 
ofte blir litt korte perspektiver 
i politikken.

Nå GJeldeR det:

Men først: bruken av omstil-
lingsmidlene. Fordelingen 
bredt i kommunen og bransjer 
har ikke resultert i på langt 
nær så mange nye arbeidsplas-
ser man opprinnelig planla og 
håpet på.
- For meg rimer det godt å 
satse bredt i hele Meløy, og 
jeg er ikke å så interessert i 
å kritisere det som har vært. 
Men, nå må det evalueres og 
gjøres noen viktige valg for 

Vil ha industri
Ny-ordføreren vil 
ha et samferdsels-
prosjekt av stør-
relse til Meløy i sin 
periode. Og at det 
nå må komme opp 
et skikkelig godt 
industriprosjekt.

fortsettelsen. Selv mener jeg en betydelig del 
av det som gjenstår av omstillingsmidlene 
må brukes på industriutvikling – vi må få et 
industriprosjekt inn i det kommunale foretaket 
Meløy Utvikling nå. Hvis ikke er jeg bekymret 
for at vi kan komme til å sakte akterut, at det 
stopper opp litt.
- Selv om det ikke blir rett å liste det opp her 
og nå, har jeg selv også mange idéer til hvor-
dan det bør jobbes i omstillingen. 

et SkikkeliG pRoSJekt
Sigurd Stormo er opptatt av en bred tilretteleg-
ging for næringsutvikling i hele Meløy. Han 
nevner en dårlig tilpasset fergepark, for dårlig 
bredbåndsdekning og behovet for tilgjengelige 
gjennomgangsboliger, og mener fyllinga på 
Ørnes fortsatt er en god investering. Fordi det 
betyr tilgjengelige arealer å etablere på.
- Og så er jeg veldig opptatt av at vi de neste 
fire årene skal komme i gang med et skikke-
lig samferdselsprosjekt i Meløy – vi har vel i 
realiteten ikke hatt dette siden Svartistunnelen 
ble bygget.
- Da tenker jeg på utbedringen av veien mel-
lom Glomfjord og Ørnes. Dette er både viktig 
for næringslivet, for trafikksikkerhet på deler 
av strekningen og fordi det vil kunne gi oss 
store steinmasser som kan brukes til å fylle ut 
nye næringsarealer, sier han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Sigurd Stormo (Ap), Meløys ordfører siden 22. oktober i år.

 iNduStRi

25 år
Lotte Kristin Johansen, Yara, 6. desember

30 år
Stian André Gjærde, Yara, 19. desember
Sebastian Stefanski, Yara, 30. desember
Bente Johnsen, Norwegian Crystals, 20. desember
Sandra Roksøy, Norwegian Crystals, 17. januar

40 år
Morten Høvset, Yara, 19. desember
Jan Rune Johansen, MBS, 28. desember

45 år
Sissel Norum, Norwegian Crystals, 20. desember

50 år
Verner Elstad, Yara, 19. desember
Jim Egil Hansen, EWOS, 23. januar

IndustriFolk gratulerer gode arbeidsfolk i 
våre samarbeidsbedrifter med runddager
i høst. Her dekker vi perioden desember 
og januar. Vi tar forbehold om at vi har 
fått inn alle opplysninger fra bedriftene.



Det er ikke fordi de faller sammen. Men, 
tiden har gått fra de to kaiene hos smoltpro-
dusent Marine Harvest ved Glomfjorden.
- Tidligere var de rundt 40 meter lange, 
brønnbåtene som henter ferdig smolt hos 
oss. I dag er de fra 60 meter og opp. Kaiene 
må bli lengre og stikke lenger fra land for å 
få mer dybde, forklarer driftsleder Anders 
D. Torrissen.

Måtte dypeRe
Og forklarer dermed firmaet Brønnøypæl 
sitt anleggsarbeid de siste ukene og resten 
av denne måneden. Kaiene gjøres tre gan-
ger lengre – fra rundt 10 til over 30 meter 
i front. Og strekkes 4-5 meter lengre ut fra 
land enn i dag.
- Dybden har også vært en utfordring. Den 
har variert voldsomt, og en del storsteiner 
har gjort det utfordrende. Mens dybden ved 
kaifronten har vært 6-8 meter før, vil den 
nå bli 12.
- Dette er greit å ha, spesielt når det er dår-
lig vær, forteller Anders.

 voldSoM vekSt
Det var for om lag ett år siden at bedriften 
begynte planleggingen og innhentingen av 
tilbud på arbeidet, som nå ser ut til å havne 
på rundt to millioner kroner i kostnader. 
Den første kaia ved smoltanlegget ble utbe-

lengre, bredere, dypere
Ikke bare Yara-kaia som for-
lenges i høst. Marine Har-
vest tar begge sine i samme 
slengen. Fordi det kreves i 
bransjen.

Marine Harvest har allerede tredoblet lengden på kaia i vest, til 30 meter, og har trukket den 4-5 meter lengre ut. Nå gjør entreprenør Brønnøypæl samme jobb på den andre kaia 
(under).  - Brønnbåtene var tidligere rundt 40 meter lange, nå er de fra 60 og opp, forklarer driftsleder Anders d. torrissen (øverst) og teknisk sjef Bjørn Magne Johansen.

dret i 1999, mens den andre ble nybygget to 
år senere. I årene etter har utbyggingen og 
produksjonsøkningen vært voldsom, blant 
annet med overbygging av samtlige kar og 
etablering av dobbel rørgate for ferskvann 
fra Fykan, om lag fire kilometer unna.
- Akkurat nå pågår pæling på den andre 
kaia, altså pæles det ned stålrør som etterpå 
fylles med betong, opplyser teknisk sjef 
Bjørn Magne Johansen.

SikReRe, på fleRe viS
Han er opptatt av at nye kaier også betyr 
framskritt på feltene helse, miljø og sikker-
het – både under bygging og senere bruk.

- Det blir en helt annen bredde å bevege seg 
på, mye bedre passasjer, og galvaniserte 
rister som toppdekke. Og i tillegg flere lei-
dere og flotte rekkverk som er galvanisert 
og syrefast slik at det ikke står og ruster 
slik som de forrige, sier han.
- Under anleggsarbeidet har det også 
vært viktig med sikker jobb-analyse, for 
eksempel er det brukt egne kameraer når 
man gikk ned med stålrør, slik at man ikke 
skulle komme borti rørene som går ut i 
fjorden, forteller Bjørn Magne.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Takk for godt utført jobb, Knut, dette ser 
bra ut! smiler Einar Lorentsen.
Da vedlikeholdslederen for Statkrafts i 
kraftverksgruppe Glomfjord måtte få utført 
viktig førvinter-vedlikehold høyt over 
havet, ringte han Bergheim hos Bilfinger 
bygg.

Høyt oveR HAvet
- Det mest spesielle var vel at vi måtte ta 
kibba opp til 500 meter over havet hver 
dag, smiler Knut.
Det var tidligere i høst at han og kollega 
Wiggo Nygård fikk to luftige uker på jobb – 
høyt til værs og i strålende høstvær. Hvor? 
Jo, flere hundre meter over Glomfjorden, 
nær Papphuset over Fykan. Dette er typisk 
Statkraft-land med bruer, tunneler og rør, 
men utsatt for rikelig vær og vind og ikke 
minst snø.
- Jobbene vi gjorde var helt greie i seg selv, 
vanlig tømrerarbeid. Og oppdraget er utført 
slik det ble bestilt, konstaterer Knut.

foRNøyd føR viNteReN
Einar er på sin side meget fornøyd med 
at et nødvendig vedlikeholdsarbeid nå er 
utført, og i god tid før en ny vinter.
- For det første måtte ei bru langs Rallar-
marsj-stien repareres, den var delvis falt 
sammen. Samme med en tunnelåpning der 
taket over var rast sammen, og så var det 
taket på taubanestasjonen oppe på Nedre 
Naver i Fykandalen som også måtte repare-

bilfinger ordnet opp
Det hastet å bli ferdig 
før vinteren, og Statkraft 
hadde ikke kapasitet i egen 
stab. Løsningen hadde 
Bilfinger.

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Bilfinger

res, ramser han opp.
- Jeg har selv vært og kikket både før og 
etter, og tatt bilder, og jobben er godt utført.

vil RiNGe på Nytt
Riktignok har han både flinke folk og kom-
petanse i egen stab til å gjøre slikt vedlike-
hold. Men:

- Vi har ikke ressurser nok til at vi rakk å 
få dette gjort før vinteren, så da gikk jeg ut 
i markedet og fikk en avtale med Bilfinger. 
Det skal også sies at vi er godt voksne folk, 
og helsa holder ikke alltid til alt. Da må vi 
i perioder leie inn andre, som her, fastslår 
Einar.
Den forfalne brua, tunneltaket og taubane-

taket har trengt til renovering en stund. Nå 
venter mer.
- Jada, jeg har tenkt å kontakte Bilfinger 
på nytt. Vi har mer arbeid som skulle vært 
utført, spesielt oppe på fjellet.

knut Bergheim (t.v.) takker for oppdraget, og einar lorentsen takker for hjelpen. Bilfinger har utført viktige tømreroppdrag for Statkraft, 
høyt til fjells. foto: edmund ulsnæs

forfallen bru før Bilfinger-jobb til venstre, og til høyre underveis-bilde før ferdig gjenbygget. 

tunnel-tak før Bilfinger-jobb til venstre, og ferdig renovert til høyre.

ekstrabo-
nus for 
Wiggo 
Nygård 
og knut 
Bergheim 
var den 
daglige 
turen opp 
og ned 
med kib-
ba. Sug i 
magen.
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- Det er behagelig å ha en stab på 22, sam-
menliknet med 5-6, slik det var før. Er man 
få, begrenser oppdragene seg gjerne til 
oppkjørsler og hagearbeid, og man er mer 
sårbar hvis en mann er borte. I dag kan vi 
gape over mye større oppdrag, og det gir 
mer ro og oversikt, forklarer Frank Robert 
Svendsgård.
- Og så har vi en skikkelig maskinpark, slik 
at hvis det virkelig trenges, så kan vi grave 
ut ei hustomt nærmest på ei formiddags-
stund.

eN fylliNG på øRNeS
Det er andre tider på Øde. Den engang så 
beskjedne aktiviteten i familiens steinbrudd 
på Øra er blitt til en omfattende virksomhet 
med over 20 ansatte og over 30 millioner 
kroner i årsomsetning. Etter vendepunktet 
i 2008 har Reipå Knuseri bykset oppover 
lista over Meløys største bedrifter. 
- Vendepunktet var fyllinga på Ørnes. Vi 
leverte noe sånt som 85.000 kubikk med 
stein, og oppdraget på 11-12 millioner 
er fortsatt ett av de største vi har hatt. Vi 
kunne bygge oss opp på utstyrssiden, og en 
del større oppdrag kom på løpende bånd, 
for eksempel dypvannskaia på Æsøyneset 
på Halsa og gang- og sykkelstien gjennom 
Mevika.
- 22 ansatte er mange å holde i arbeid, men 
har man først oppdragene og har de rette 

forValter arVen godt
Beskjedent beliggende på Øde har Reipå Knuseri tatt sju-
milssteg siden Frank Robert Svendsgård overtok bedriften 
etter sin far Egil. Fem ansatte er blitt til 22, og slik bedriften 
nå jobber, stopper det ikke nødvendigvis der. 

Dagens utgave av bedriften ble etablert som aksjeselskap i 2000. 
Samtidig kjøpte Frank Robert Svendsgård 49 prosent av aksjene, og overtok 
som daglig leder etter sin far Egil. I fjor kjøpte han også de resterende 51 
prosent.

Egil begynte virksomheten i 1970, og sysselsatte i mange år 2-3 personer i 
familiens steinbrudd på Øra. Hans enkeltmannsforetak knuste stein til grus 
og leverte masse til kunder. I dag hentes all masse fra bruddet på Høgseth på 
Reipå, og Egils sønn Frank Robert leder en bedrift med hele 22 ansatte og en 
årsomsetning de siste årene på om lag 35 millioner kroner.

Tilbake i tid har Reipå Knuseri bygget molo i havnene på både Meløya, Ørnes 
og Selstad, mens fyllinga i Ørnes sentrum ble et vendepunkt. Bedriften har tatt 
stadig flere og store oppdrag, ikke minst i Gildeskål, der Meløy-bedriften har 
rustet opp veier, laget gang- og sykkelsti gjennom Mevika og løst flere oppdrag 
med utskifting av vann og avløpsrør.

reipå knuseri as

folkene, så går dette veldig greit. Det er be-
hagelig å drive en del større enn vi gjorde 
før, fastslår Frank Robert.

full GASS Hele åRet
Han har altså langtfra gjort skam på arven 
etter faren. Med hardt arbeid og en god 
stab rundt seg har 45-åringen knust, gravd, 
flyttet, levert og bygget på imponerende vis 
siden han overtok som leder i selskapet i 
2008. Reipå Knuseri er blitt en fullverdig 
leverandør med omfattende utstyrspark for 
sprenging, knusing, grøfting, tomteutgra-
ving, veirenovering og masselevering.
- Men det er først de 10 siste årene at 
virksomheten holder det gående for fullt 
hele året. Før var det mye sesongarbeid, 
med permittering på vinteren – den gangen 
gravde man jo ikke ut ei hustomt i novem-
ber, man ventet til våren. Det var vel da vi 
fikk brøytekontrakten med Mesta fra 2005 
at vi for alvor fikk mange i arbeid hele året.
Han kan trygt si «vi». For selv om han nå 
først er blitt eneeier, har han allerede noe 
sånt som 30 års fartstid i bedriften. Et raskt 
skoleår med bygg og anlegg på Fauske var 
nok utdanning etter grunnskolen. Han ville 
hjem, og trengtes hjemme.

felleSfeRie? AldRi MeR!
- Jeg tror du jobber mye?
- Tja, det er nå så lenge jeg er våken. Job-

ben er alltid med meg, jeg må ha prosjekter 
surrende i skolten. Ja, jeg tror faktisk jeg 
ville fått magesår hvis jeg skulle sluttet 
halv fire om dagene, for da hadde det blitt 
mye tid til annen spekulering! humrer han.
Og så forteller han om det ulykksalige 
året da han og staben fant det lurt å stenge 
virksomheten i tre uker på sommeren. For 
å få avviklet ferie og få alle på jobb igjen 

samtidig.
- Det der tror jeg faktisk var de tre verste 
ukene jeg har hatt i livet mitt. Ikke en dritt 
som skjedde - det var et mareritt, e sku faktisk 
ha bidd tåpen!
- Så dét blir ikke å skje igjen!  

AvSlAppet i tRøkket
Frank Robert forteller om mandagene, når det 
vanlige er 60-90 innkommende samtaler på 
mobilen. Og om at det å planlegge arbeidsda-
gen på forhånd bare er å glemme. Alt foran-
drer seg, hele tiden - planer må endres, hele 
tiden.
- En periode prøvde vi å lage ukeplaner, men 
det er jo bare for å irritere seg selv. Så man blir 
vant til å stokke om på ting raskt.
- Hvordan lever du med dette trøkket – du 
har en stor stab der timeverkene skal være 
lønnsomme?
- Hehe, det er her flaksen kommer inn. Nei, 
det er en livsstil, dette. Man må beholde roen, 
det gjelder å ikke kave seg opp – se muligheter 
i ting, ikke problemer. Jeg tror jeg er ganske 
avslappet som leder, og spør du kjerringa så 
vil du forstå at jeg sover godt om natta!

MiSteR ikke Hodet
Vi befinner oss i hovedbasen, altså på 
Øde ved Reipå. Den sterke veksten kan 
ikke ha gått til hodet på verken han eller 
staben. Riktignok en praktisk og velholdt 
brakkerigg til administrasjon, stabsfunk-
sjoner og stort mat- og møterom, men 
her har man ikke flottet seg med verken 
fasader eller arealer eller produksjonshal-
ler. Hallen fra 1980 holder koken, og en 
ny og større fra 2005. Tak over mas-
kintakene er gunstig, men ellers skapes 
verdiene rundt på ulike anlegg i Meløy 
og ikke minst Gildeskål. De ansatte 
er også rekruttert herfra, og fra Lurøy. 
Stabil anleggsjobb der man vet hvor man 
står opp og legger seg om dagene, gjør at 
mange har søkt seg hjem igjen fra større 
anleggsfirma. Her kan jobben lett kombi-
neres med familieliv, og rekruttering av 
bra folk har ikke vært vanskelig.
- Vi trenger folk som er interessert i slikt 
arbeid, og jeg ser lite på papirene de har 
med seg. At de får jobben gjort og gjerne 
er allsidige, det er slikt som teller, fastslår 
Frank Robert.

Det er behagelig å ha 
en stab på 22. Er man 
få, begrenser opp-
dragene seg gjerne 
til oppkjørsler og 
hagearbeid.

fRANk RoBeRt SveNdSGåRd

- det er klart jeg er stolt av det han får til, innrømmer egil Svendsgård, som etablerte Reipå knuseri i 1970. Nå er han selv ute av selskapet, og kan se på at sønnen frank Robert 
har bygget virksomheten opp til over 20 arbeidsplasser og over 30 millioner kroner i årsomsetning. industrifolk har her knipset far og sønn i steinbruddet som bedriften leier fra 
ellinor Høgseth.

Mens egil hovedsakelig drev knusing og 
levering av masse med en liten håndfull 
ansatte, har frank Robert videreutviklet 
Reipå knuseri både på grøfting, veibyg-
ging og grunnarbeid.

Det der tror jeg 
faktisk var de tre 
verste ukene jeg 
har hatt i livet 
mitt. Ikke en dritt 
som skjedde, det 
var et mareritt, 
e sku faktisk ha 
bidd tåpen!
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koMMuNeR til etteRS
- Hva med strategier for framtiden? spør vi.
IndustriFolk kjenner til bedriftens satsing 
på vann og avløp, og ansettelse av egne 
folk med god kompetanse på dette. Frank 
Robert bekrefter:
- Ja, dette har vært et godt valg, og det er en 
fordel for oss at vi nå stiller sterkt på sånne 
jobber. Vi regner med mange slik oppdrag. 
Saken er den at de fleste kommuner er til 
etters med nødvendig utskifting av vann- 
og avløpsrør. Dette gjelder også Meløy, 
mens Gildeskål er godt i gang og kjøper 
tjenester i nokså stort monn fra Reipå 
Knuseri.
- Framtiden, spør du? Vanskelig å si – vi 
har noen strategier, men ingenting å bli 
svett av. Det er markedet som bestemmer 
dette – er det ikke oppdrag, så er det ikke 
oppdrag. Da er det viktig å ha flere bein å 
stå på, slik som veibygging og transport, 

ikke bare grøfting.

vil ikke SelGe
- Og hva med oppdrag på litt avstand?
- Vi er ikke redde for å regne på oppdrag, 
verken i Hamarøy eller Steigen. Når vi er 
såpass mange, må vi se litt videre på det, 
det er begrenset hvor mange jobber vi fin-
ner rundt heimhusan, sier han.
På landsbasis kjøper de største aktørene 
stadig opp mindre entreprenører for å styr-
ke seg i den sterke konkurransen. Som nå 
i oktober, da giganten Veidekke AS kjøpte 
Tore Løkke AS på Fosen i Sør-Trøndelag.

- Det er denne veien det går. På sikt tror jeg 
det blir tre store på landsbasis som eier det 
aller meste.
- Også dere?
- Nei, det ser jeg ikke for meg. Så lenge vi 
holder oss sånn høvelig ved disse dørene, 
blir vi nok ikke oppfattet som en alvorlig 
konkurrent. Jeg synes det er greit slik vi har 
det, det er ikke aktuelt å selge. 

flott Med SAtSiNG
Butikken går godt på Reipå, ingen fare. 
Men penger er ikke drivkraften, mener han.
- Skulle jeg blitt rik, ville jeg nok satset 

mer på Lotto. Nei, det er nok heller å skape 
sin egen arbeidsplass, være sin egen sjef, 
som er drivkraften.
- Jobbene vokser ikke på trær i Meløy for 
tiden, og jeg synes det er viktig og flott 
når folk tør å satse. For når noen satser og 
bruker penger, så er det noen som tjener på 
dét. Og når noen tjener penger, så brukes 
det nye penger, som er viktig.
Sier en som har satset, og lyktes. Med 
utgangspunkt i det som faren startet opp det 
året da han selv ble født. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Betydelig bedrift, beskjeden base. til å ha godt over 20 ansatte og årsomsetning på 35 millioner kroner, slår ikke Reipå knuseri på 
stortromma på hjemmebane. Nytt i basen på øde er en ny og praktisk mannskapsrigg.

det blir trangt om plassen når det i 2015 skal tas bilde av hele staben hos Reipå knuseri. Bak fra venstre Jan kenneth Svendsgård, Ronny evensen, tore Gustavsen, Werner Haugen 
og Jan ivar Slettbakk. i midten fra venstre Rainer Sandberg, frode fredriksen, Jonas Skaret, tormod Martinussen, Arnold Hansen, Gunnar Sandvei og dan tore Gustavsen. foran fra 
venstre Bjørn tore kinn, Rune Haugen, kjell ivar Hansen, frank Svendsgård, Jan tore Svendsgård og kurt-Steve Brattøy. disse var ikke tilstede da bildet ble tatt: Cecilie Svendsgård, 
per øyvind Bentzen og Arve Hansen.

ny-sjefen oM stolthet, 
inVestering og sikkerhet
Godt forberedt og med god 
lokalkunnskap møtte Yaras 
nye konsernsjef sine Glom-
fjord-ansatte for første 
gang. - Vi får ikke godt nok 
fram i samfunnet hvor vik-
tig og god jobb Yara gjør, 
fastslo Stein Tore Holsether.

- Det er hardt arbeid, pågangsmot og ønsket 
om kontinuerlige forbedringer som gjør at 
Yara Glomfjord har overlevd. Beliggen-
heten gir dere få naturgitte fordeler, men 
i dag sender dere høykvalitetsprodukter 
til kunder i hele verden, og uten at det er 
drevet fram av verken tilskudd eller andre 
incentiver. 
- Dere har grunn til å være stolte av dere 
selv!

Godt foRBeRedt SJef
Ja, han hadde forberedt seg godt og 
demonstrerte god bedrifts- og historiekunn-
skap om Glomfjord, 43-årige Stein Tore 
Holsether. Bare to måneder etter tiltredel-
sen som konsernsjef for Yara International 
besøkte han sin egen og verdens nordligste 
gjødselfabrikk. I sitt bli-litt-kjent-møte med 
en tredel Glomfjord-staben, valgte han en 
god miks av lokale, nasjonale og interna-
sjonale perspektiver i sin drøyt halvtime-
lange hilsen til de om lag 65 frammøtte.
- Men jeg ser en kontrast mellom alt 
engasjementet og suksesshistoriene i Yara, 
og at dette slett ikke kommer godt nok 
fram i offentligheten! Våre produkter øker 
effektiviteten til landbruket i hele verden 
– Yara fortjener en langt mer prominent 
rolle i offentligheten. Dette ønsker jeg å 
gjøre noe med, erklærte konsernsjefen, som 
er permanent erstatter for Torgeir Kvidal, 
fungerende konsernsjef siden oktober i fjor. 

ikke HøRt MAkeN
Det var den siste uka i oktober at Holsether 
tilbragte et innholdsrikt døgn i Glomfjord 
sammen med glomfjordingen Pål Hestad, 
som nå er Yaras Skandinavia-sjef. Fa-
brikksjef Arve Jordal hadde tilrettelagt for 

Det er hardt arbeid, pågangsmot og ønsket om 
kontinuerlige forbedringer som gjør at Yara 
Glomfjord har overlevd

StiG toRe HolSetHeR

- Jeg tror ikke jeg noen gang har hørt om liknende innlevelse i forbedringsarbeid. og jeg har hørt mye, skal dere vite! roste konsern-
sjef Svein tore Holsether, da han to måneder etter tiltredelsen hilste på ledelse og ansatte i Glomfjord.

tidligere Glomfjord-sjef pål Hestad (t.v.) og den nåværende, Arve Jordal, sørget for 
innholdsrikt opphold for den nye toppsjefen i yara international.

lokale medier var invitert og møtte gjerne til allmøte og intervju med Holsether og 
Jordal.

dem møter med ledelse og fagforening, 
omvisning i fabrikkene og hyggelig treff 
ved Glomstua i selskap med blant andre 
ordfører Sigurd Stormo. Holsether viste 

seg godt kjent med at Yara Glomfjord har 
redusert sitt energiforbruk med 45 prosent 
siden 2001, og at lystgass-utslippene fra 
syrefabrikken er redusert med 90 prosent 
siden -06. Dette skal ha muliggjort salg av 
CO2-kvoter tilsvarende 50 millioner kroner.

- Jeg tror ikke jeg noen gang har hørt om 
liknende innlevelse i forbedringsarbeid. Og 
jeg har hørt mye, skal dere vite! Og Yara 
skal fortsette å investere i Glomfjord, lovte 

han.

- Alle kAN uNNGåS!
Og så var det sikkerhet. Konsernsjef 
Holseter forsikret forsamlingen om at han 
tar hver eneste skade i Yara-fabrikkene 

personlig.
- Hvis det er noe i denne jobben som jeg 
virkelig blir stresset av, så er det når det 
skjer ulykker eller noen blir skadet i våre 
anlegg. Og mitt utgangspunkt er at alle 
ulykker kunne vært unngått!
Sjefen ga uforbeholden ros til Arve Jordal 
og staben, som etter skuffende høyt TRI-
tall (antall skader pr. million arbeidede 
timer, red. anm.) på 14,7 i 2013, var nede 
på 2,5 i fjor.
- Dette er meget, meget bra, og dere har en 
imponerende sikkerhetsinvolvering i sta-
ben. Dere gjør det bra nå, men bruk denne 
inspirasjonen til å komme enda lavere – 
målet er fortsatt 0 skader! sa Holsether til 
sine ansatte. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Jobbene vokser ikke 
på trær i Meløy for 
tiden, og jeg synes det 
er viktig og flott når 
folk tør å satse. For når 
noen satser og bruker 
penger, så er det noen 
som tjener på dét.

fRANk RoBeRt SveNdSGåRd
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Høsten 2015 ble av det svært hektiske slaget for prosjektleder kåre eggesvik (t.v.) og Moldjord Bygg og Anleggs stab i Meløy. Hele 
seks store og viktige prosjekter skal gjennomføres samtidig, og ett av dem er bakgrunnen i dette bildet, nemlig støypingen av den 
store betongplata som yaras nye oksygenfabrikk skal stå på. til dette prosjektet har kåre hentet inn Robert ueland som anleggsleder.

Hvilken høst for Moldjord 
Bygg og anlegg! Seks store 
og tidvis krevende opp-
drag, samtidig, og kon-
trakter verdt 35 millioner 
kroner!

- Etter et rolig første halvår, har det tatt seg 
kraftig opp i høst. Nå kjenner jeg at det 
koker, ja, smiler Kåre Eggesvik mellom 
slagene.
Han er prosjektleder for Moldjords mange 
oppdrag i Meløy, og er han ikke i telefonen, 
så er han i bilen, og er han ute av bilen, 
så er det for å inspisere bedriftens mange 
prosjekter og støtte arbeidsfolkene sine.
- Det er veldig mye å holde styr på, så job-
ben er med meg nesten alle våkne timer. 
Men så er det artig, også, og dette bidrar til 
at selskapet totalt sett øker omsetningen i 
år, sammenliknet med i fjor.

for allsidig entreprenør

Etter et rolig første 
halvår, har det tatt seg 
kraftig opp i høst. Nå 
kjenner jeg at det ko-
ker, ja!

kåRe eGGeSvik

i september ble oppdrag ørnes skole overlevert til Meløy kommune. Nye fasadeplater, 
75 nye vinduer, omfattende etter-isolering og en del innendørs ombygging.  

yara er en meget viktig og stor samarbeidspartner for Moldjord 
Bygg og Anlegg. i høst er prosjektet i gang med å forlenge kaia 
forbi det trange hjørnet av fullgjødselfabrikken, og Moldjord fikk 
oppdraget.

Statnetts anleggsleder tore Brunstad (t.h.) kjenner kåre eggesvik 
godt etter mange års samarbeid rundt kapasitetsøkningen som 
er gjort og gjøres i Meløy.  - en dyktig entreprenør, de har gjort 
mye godt arbeid her i kilvika, roser tore.

Moldjord Bygg og Anlegg har hatt fortløpende oppdrag for Statnett i kilvika de siste tre årene. kurt Savjord og torleif olsen, som her 
sluttfører arbeidet med garasje og utvidet kontrollbygg, er blitt vant til å ukependle til Meløy og kilvika.

Noe å BRyNe SeG på
IndustriFolk er med på 

en travel inspeksjons-
runde på noen av 
høstens oppdrag, og 
rekker innom både 
Kilvika, Ørnes, nedre 

område av industri-
parken i Glomfjord, og så 

øvre område.
- Men vårt største oppdrag i år er jo i Rep-
pen i Rødøy, sier Kåre.
12-millioneroppdraget for Helgeland Smolt 
skal være ferdig ved årsskiftet. Moldjord 
er innleid av Overhalla Betongbygg, som 
bygger i alt sju store produksjonshaller 
for det gedigne smoltanlegget som ledes 
av Tor-Arne Gransjøen fra Meløy. Kåres 
menn sørger for tiden for å støype inn 100-
150 kubikk betong i uka, og nå gjenstår 
straks bare den ene hallen i prosjektet.
- En jobb som gir oss noe å bryne oss på, 
både faglig og fordi det er såpass avstand 
til Reppen.

Solide oG pRoffe StAtNett
Vi er på plass i Kilvika. Her har det sydet 
av aktivitet i flere år, ikke minst takket 

være Statnett. Det 
statlige sentralnett-
foretaket har 
investert over 80 
millioner kroner i 
økning av sin  trans-
formeringskapasitet her.
- I høst har vi hatt seks mann i arbeid, og 
oppdraget har bestått i å utvide kontroll-
bygget til Statnett, inkludert en garasje. 
Men vi har faktisk vært her inne mer eller 
mindre sammenhengende i tre år nå, og 
dette er fine oppdrag - Statnett er en veldig 
bra oppdragsgiver som er både solid og 
proff, fastslår Kåre Eggesvik.
Men her er mer. I Kilvika har også Nord-

landsnett stor aktivitet i 
høst, selvsagt i forbin-
delse med byggingen 
av den nye 132 
kilovolt-linja fra Kil-
vika ut til Halsa. Det 
voldsomme prosjektet 

har en totalramme på over 200 millioner 
kroner, og Moldjord er blant de lokale leve-
randørene som gjør en viktig jobb.

- Vi lager en såkalt opi-kanal, altså en 
innstøpt trekkekanal. Den er på om lag 600 
meter og går fra Statnett-anlegget langs 

elva, under fylkesveien og bort til den 
første, nye masta. Vi bruker fem mann på 
denne jobben, som for oss er verdt om lag 
2,5 millioner kroner.

kAi eR koMpliSeRt
Turen går til Glomfjord, der Moldjord 

Bygg og Anlegg har hatt 
egen avdeling helt siden 
tidlig på 1990-tal-

let. Stort og viktig 
oppdrag nummer 4 
har en verdi på om lag 
seks millioner kroner: 

forlengelse av Yara-
kaia i vest, forbi det trange 

hjørnet på fullgjødselfabrikken.
- Vi bygger en del kaier, og har folk med 
god kompetanse på dette etter hvert. Kaier 
kan være komplisert, se bare på Skanska 
sitt oppdrag i Bodø havn, der alt raste ut. 
Vi kom selv inn på prosjektet til Edelfarm 
på Rognan, der både ei fylling og en grave-

Det er klart vi merker det godt at Yara 
investerer. Dette er veldig positivt både 
for oss og andre lokale firma. 

kåRe eGGeSvik

maskin hadde rast i havet., sier han.
Og Yara-kaia, der hovedstrekket relativt 
nylig ble totalrenovert med spuntvegg i 
fronten, byr også på utfordringer for Kåre 
og hans 5-6 mann på saken. Forlengelsen 
på om lag 40 meter innebærer noen spesi-
elle løsninger.
- Ja, vi støyper en indre og en ytre drager, 
og så lager vi oppe i plasthallen vår cirka 
20 betongplater som er nesten to meter 
brede og nesten fem meter lange. Så 

skal det legges toppdekke 
oppå dette igjen.

Myyyyye BetoNG
En rask tur med Kåres 
pickup, og han har tatt 

oss med til det femte av 
høstens store prosjekter.

- Det er klart vi merker det godt at Yara 
investerer. Dette er veldig positivt både for 
oss og andre lokale firma.
For nå ser vi ut over nok en Yara-satsing, 

og som er et viktig element i å skulle øke 
gjødselproduksjonen med om lag 20 prosent 
over noen år.
- Oksygenfabrikken skal Yara Praxair mon-
tere, men anlegget skal stå på en betongplate 
med varierende tykkelse – og den er det vi 
som lager, forklarer Kåre.
- Her vil det bli mye vibrasjon, og vi skal 
også bygge to små betonghus som skal mot-
virke støy mot lokalsamfunnet.
Betongplaten skal dekke mer enn 500 kva-
dratmeter og ha en tykkelse på mellom 60 og 
100 centimeter. 450 kubikk betong, 36 tonn 
armering. 8-10 Moldjord-menn i arbeid, og 
Kåre har leid inn Robert Ueland i Nordland 
Betongsagservice som anleggsleder.

vARMeRe ByGG, JA
Vår raske runde avsluttes ved et sjette pro-
sjekt, på Ørnes. Her har ungdomsskolen i år 
fått et betydelig og nødvendig ansiktsløft. 75 
nye vinduer, etter-isolering, nye fasadeplater 
og 150 kvadrat med ny takfolie – arbeidet har 

pågått både på midt-
fløyen og sidefløyene. 
Oppdraget hadde en 
verdi på 3-4 millioner 
kroner for Moldjord 

Bygg og Anlegg.
- I tillegg ble et en del 
innearbeid, der vi både bygde om et klas-
serom til fire grupperom og skiftet 10 dører 
i vestibyle-området, oppsummerer Kåre 
Eggesvik.
- Med isoleringen og alle de nye vinduene 
er bygget nå mye varmere, og energifor-
bruket vil gå ned, konstaterer han.
 - Hvilken høst for dere! Men hvordan ser 
det ut framover, da?
- Etter denne travle høsten ser det mye roli-
gere ut fra årsskiftet, så dette blir spennen-
de. Vi vet at Yara skal bygge et ventilhus 
med mye rørarbeid – et stort oppdrag, og 
dét regner vi selvsagt på!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

super-traVel høst 
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- traVelt, Men artig!
Tre INVIS-ansatte er for tiden under utdanning. - Kre-
vende, må være dedikert, tar all fritid, innrømmer de 
tre. Viktig moralsk og økonomisk støtte, ja, dét får de 
av sjef Bjørn-Wiggo.

To kommende ingeniører og én etablert 
som vil ha påfyll og lære mer om øko-
nomi og ledelse. 
- Egeninteresse, jeg har lyst til å tilegne 
meg mer kunnskap. Å få en bredere 
forståelse for hvordan ting henger 
sammen synes jeg er spennende, smiler 
Tor Christian Kristiansen (31).  

få HoldeR ut
Sammen med sine kolleger Brian Brun 
(38) og Harald Sanchez Martinussen 
(30) har han motivasjon til jobbing som 
langt overskrider ordinær arbeidstid. 
- Jeg er inne i mitt andre år av totalt 
seks, og det er travelt og tar mye tid, 
understreker Brian og forteller at han 
ble oppfordret til å satse på ingeniørut-
dannelse da dette ble en mulighet. 
- Jeg hadde egentlig en plan om teknisk 
fagskole, da jeg på et informasjonsmøte 

Kun tre av 29 som startet forkurs samtidig 
som meg holder koken. Det sier litt om hvor 
dedikert man er nødt til å være. 

HARAld SANCHez MARtiNuSSeN

i kantina ble oppmerksom på Y-veien 
mot ingeniør. Det er 13 år siden jeg sist 
satt på skolebenken, så det er klart det er 
en overgang! understreker han.
Frafallet er stort, så at disse gutta frem-
deles henger med, er ganske oppsikts-
vekkende. Harald kan fortelle:
- Kun tre av 29 som startet forkurs 
samtidig som meg, holder koken. Dét 
sier litt om hvor dedikert man er nødt til 
å være. Det er jo hektisk, og utfordrende 
å kombinere med familieliv.
Og Harald vet saktens hva han snakker 
om, med tre små barn i alderen syv år 
og nedover. 
- Det blir lite tid til andre hobbyer, for 
å si det enkelt, fastslår han og får bifal-
lende nikk fra sine medstudenter.

ledeR SoM BRyR SeG
- Å ha arbeidsgiver med på laget - klart 

det betyr mye, fastslår Tor Christian. 
I tillegg til å dekke materiell, får de tre 
INVIS-ansatte også lønn store deler av 
den tiden de er nødt til å være vekk fra 
jobb i forbindelse med studiene.
- Nytteverdien går helt klart begge veier, 
understreker sjef Bjørn-Wiggo. 
Krav fra kunder om at bedriften har for-
mell kompetanse spiller også en viktig 
rolle. Å bli tatt seriøst i et tøft marked 
fordrer kompetente medarbeidere.
- At mange hos oss har fagutdannelse 
med i bagasjen er etter min mening en 
stor fordel for bedriften, i tillegg til at 
det har stor betydning for den ansatte, 
fortsetter lederen og er klar på én ting:
- Man må få lov til å utvikle seg for å 
vokse!
- Å være positiv til en slik ting som 
videreutdannelse, knytter ansatte tettere 
til bedriften enn eventuelle klausuler om 

bindingstid, mener jeg. Tilbake får man 
ny, fersk kunnskap. Ansatte som det vi 
har i INVIS tror jeg du skal lete lenge 
etter. Og med på veien er utdannelse et 
svært viktig verktøy!
- Hvor vanlig er det for bedriftsledere 
å være så vennlig innstilt til ansattes 
ønske om videreutvikling, tror du, 
Bjørn-Wiggo?
- I store selskaper er nok dette imple-
mentert i stor grad, men kanskje litt 
mer sjelden i mindre bedrifter. Utdan-
ning gir den ansatte sikkerhet. Det er 
viktig for den enkelte, men også for 
familien rundt. Det er uansett ikke bra 
å stikke kjepper i hjulene når noen har 
lyst til å gå et steg videre. Da blir det 
bråstopp i motivasjonen! Og dét ønsker 
vel ingen?

Tekst og foto: Ingunn Dahle

Brian Brun (fra venstre), tor Christian kristiansen og Harald Sanchez Martinussen 
satser mye på videre utdanning for å øke egen kompetanse. Med seg på laget 
har de iNviS-sjef Bjørn-Wiggo eriksen (bak). 

karene på 
s k ift 2
Norwegian Crystals er Meløys nest største bedrift på 
antall ansatte, og IndustriFolk presenterer de 80 i staben. 
Denne gangen er vi kommet fram til skift 2, som ledes av 
Daniel Bergli.

Ragnar Fagervik (52), Halsa
Snipp, snapp snute, snart ute. Med det 
mener vi at Ragnar snart er på tur over i 
ny jobb. 
- Ja, det stemmer. Selv om jeg stortrives 
hos Norwegian Crystals, skal jeg starte 
i ny jobb hos Halsa Bygg. Som logis-
tikkmedarbeider. Jeg tror det blir det 
greit å slippe pendlerbiten fra Halsa til 
Glomfjord. 
Gode betingelser og kortere pendler-
vei - viktige punkter når det gjelder 
jobb-bytte. Men også muligheten til å 
jobbe dagtid veier tungt for mannen som 
har solid erfaring i industrien med blant 
annet 11 år hos REC. 
- Skiftarbeid er ikke ideelt når man 
begynner å bli godt voksen, så valget var 
lett da jeg fikk jobbtilbudet. Jeg gleder 
meg!

Anders Tindvik (37), Glomfjord
- Jeg har vært med siden vi begynte prøvepro-
duksjonen i 2013, og ble fast ansatt 1. januar 
2015.
Anders har jobbet i de samme lokalene mer el-
ler mindre non-stop siden 1999 da han begynte 
hos bedriften som da het SiNor. 
- Navnene på bedriftene har vært forskjellig, 
men jeg har jobbet med krystaller i en eller an-
nen form hele tiden underveis, forteller Tind-
vik, som har fagbrev innen kjemi og prosess. 
Tatt hos gjødselgiganten Yara i 1998.
- I perioden mellom REC og NC har jeg hatt 
fødselspermisjon. Og så har jeg jobbet litt med 
data, forteller Anders, som ikke er i tvil om at 
NC er en bedrift som består også om 10 år.
- I Glomfjord har vi fordeler med billig kraft 
og kjølevann og lang erfaring med støpning av 
silisium. Vi lærte av REC og kuttet de delene 
som var ulønnsomme. Da blir det drift som er 
«liv laga», mener jeg. 

Bjørn Leonhardsen (56), Glomfjord
- Det var godt å komme hjem!
Sier Bjørn som har jobbet en del utenfor kom-
munegrensene siden REC gikk dukken, både 
som fisker og snekker. 
- Det var lett å takke ja til jobb da jeg fikk 
tilbudet, understreker glomfjordmannen med 
kjemisk/teknisk fagbrev med seg i bagasjen, 
og 11 års erfaring fra solcelleindustrien.
- Jeg tror nok at dette blir arbeidsplassen min 
frem til jeg blir pensjonist, forteller Leon-
hardsen, som er sterk i trua på at Norwegian 
Crystals er en bedrift som vil bestå i fremti-
den. Han er også fornøyd med skiftet han er 
havnet på.
- Jeg har alltid vært vant til å jobbe annet enn 
dagtid, så skiftgåing er ikke noe stort problem 
for meg!

Magne Olsen (41), Ørnes
Magne er for tiden på vei over i ny jobb 
i bedriften. Som etterfølger for Tho-
mas Maruhn, med stillingstittel HR- og 
HMS-rådgiver.
- Jeg gleder meg, og liker nye utfordrin-
ger, forteller Magne, som har jobbet som 
operatør på skift 2 siden november 2013.
Magne har fagbrev innen kjemi og 
prosess. I REC jobbet han 10 år som 
hovedverneombud, så kompetanse og 
erfaring har han med seg inn i den nye 
stillingen.
- Nå skal jeg jobbe mye opp mot de 
ansatte, det virker veldig spennende!
- Hva tenker du om fremtiden til NC? 
lurer vi.
- Dette kommer til å være en solid og 
bra arbeidsplass i Meløy. Det er ingen 
som helst tvil om at solcelleindustrien er 
kommet for å bli!

Håvard Gjersvik (47), Ørnes
- Jeg tror det er viktig å vokse sakte!
Det sier Håvard Gjersvik som kom tilbake 
til industriparken i 2013 etter å ha vært 
ansatt hos Vitar Service i ett år.
- Jeg startet min karriere i REC Wafer 
Multi i 2003 og var med helt til fabrikken 
ble lagt ned. Så ble jeg flyttet over til Mono 
hvor jeg ble værende helt til dørene ble 
stengt. 
I overgangen 2012-13 tok Håvard fagbrev 
innen produksjonsteknikk. Etter at REC la 
ned var han arbeidsledig i to dager før en 
ny jobb ventet. 
- Selv om jeg hadde fast jobb hos Vitar 
Service, valgte jeg å søke da det ble ledig 
stilling her. Og dét har jeg ikke angret på, 
sier ørnesmannen som tror på sakte vekst 
som en fremtidig suksessfaktor.
- Solceller er fremtiden, og vi bygger ut 
ovnene og satser. Ting ser absolutt lyst ut!

dette er karene som jobber på skift 2 hos Norwegian Crystals. Bak fra venstre Ragnar fagervik, daniel Bergli og Magne olsen. foran fra venstre Anders tindvik, Bjørn leonhardsen, 
Raymond Birkelund og Håvard Gjersvik. thomas Grude var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Skiftleder Daniel Bergli og operatørene 
Raymond Birkelund og Thomas Grude fikk 
vi ikke tak i i denne runden, dem kommer vi 
tilbake til.

Cato Norum (43), Ørnes (skift 3)
- I Norwegian Crystals er det gjort mange 
riktige valg, både når det gjelder produksjon 
og kunder, jeg tror det er en bedrift for fremti-
den! sier ansatt Cato Norum som mener mye 
lærdom ble hentet ut fra RECs historie.
Han begynte sin karriere som ferievikar hos 
REC SiTech våren 2006. Kort tid etter ble han 
tilbudt fast ansettelse hvis han sa seg villig til 
å ta kjemisk/teknisk fagbrev.
- Det sa jeg selvfølgelig ja til! forteller ørnes-
mannen som sto med kompetansebeviset i 
handa to år etter.
- Jeg var med REC helt til siste slutt. Etter det 
gikk jeg ett år arbeidsledig, men jeg var ikke 
et øyeblikk i tvil om at det ville komme ny 
aktivitet i industriparken.
Cato er ikke i tvil om at han har havnet på rett 
hylle, jobbmessig.
- Jeg stortrives og håper på mange år i bedrif-
ten, avslutter han. 

Tekst: Ingunn Dahle og Edmund 
Ulsnæs. Foto: Edmund Ulsnæs

Peter Solbakken (39), Ørnes (skift 1)
- Jeg håper på fast jobb, sier Peter 
Solbakken (39) som fra 20. oktober 
2014 har vært midlertidig ansatt på 
skift 1, Norwegian Crystals. 
Tidligere har Peter jobbet hos Si Pro, 
nærmere bestemt på rentrommet.
- For så vidt har jeg like arbeids-
oppgaver nå som hos min forrige 
arbeidsgiver, forteller Solbakken som 
blir litt teknisk når han forklarer at 
det innebærer å «stacke charger» som 
igjen skal bli til ingoter. 
- Det er en positiv stemning i loka-
lene, jeg håper virkelig at dette er 
jobb jeg kan ha glede av i mange år 
fremover!
Trivselen trekkes frem som en viktig 
og positiv del at arbeidsmiljøet hos 
Glomfjord-bedriften. Peter avslutter: 
- Trivselen er utvilsomt veldig bra

vi pReSeNteReR NoRWeGiAN CRyStAlS vi pReSeNteReR NoRWeGiAN CRyStAlS 
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Etter om lag 45 års (!) tjeneste for 
Hydro, og Yara fra 2004, går Terje Arne 
Krogh fra Neverdal av på avtalefestet 
pensjon. 1. desember er siste dag for 
veteranen som siden 25. mars 1974 har 
jobbet som operatør i fullgjødselfabrik-
ken. Terje kom aller først til merkantil 
avdeling i -70, og var deretter vikar i 
PKL og fullgjødsla før fast ansettelse. 
En annen som også slutter, men for å 
ta andre utfordringer, er Erik Knutssøn. 
HMSK-sjefen har sin siste arbeidsdag 
30. november, og erstattes av Yngve 
Olsen, som vi møtte i IndustriFolk i sep-

tember. Inn i bedriften på fast basis kom-
mer også Ole Kristian Pedersen, som 
vi her har hentet et mye-yngre-bilde av. 
Bildet er tatt i september i 2007, da han 
som 26-åring fikk fast jobb i den davæ-
rende råglassfabrikken, altså PQ Norge 
Silicates, som ble lagt ned to år senere. 
Fra 1. november i år har Ole Kristian 
fast jobb som operatør i fullgjødselfa-
brikken, etter å ha vært vikar siden juni 
i fjor. Allerede i 2003 tok han fagbrev i 
kjemiprosessfaget hos – nettopp – Yara.  

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

går, koMMer
Litt om påtropping og avtropping hos 
gjødselprodusenten.

ole kristian pedersen begynner.terje Arne krogh slutter.

Blide, hyggelige arbeidskarer som trives 
med jobben sin. For ellers hadde de vel 
neppe orket år ut og år inn i bedriften med 
navn Terje Halsan AS?
- Selv om vi har vokst og blitt større på de 
årene jeg har vært her, er vi ikke flere enn 
at vi må takle varierte arbeidsoppgaver, 
sier Håvard, som kom inn i firmaet som 
maskinfører. 
Han har tatt lederutdanning i perioden han 
har vært ansatt i glomfjordbedriften, og 
mener muligheten til egenutvikling er en 

feiret 50 år - Med bløtkake
Roy arne feiret 10, Håvard 
og Dagfinn kunne krysse 
av for 20 år hver. - Bra 
arbeidsmiljø gir en solid 
arbeidsstokk som blir, me-
ner prosjektleder Håvard 
Jentoftsen (43).

Roy Arne Sandberg (f.v), Håvard Jentoftsen og dagfinn Hagen feirer i disse dager samlet 50-års dag i arbeid for terje Halsan AS.

viktig årsak til at han sjøl trives godt, nå på 
tjuende året.

yNGSt fåR oGSå ANSvAR
Roy Arne Sandberg (39) er yngstemann av 
jubilantene som i høst feirer «rund-dag». 
Til daglig kjører han i hovedsak gravemas-
kin. 
- 10 år har gått veldig fort, understrekes det 
av mannen som stort sett alltid har jobbet 
med store maskiner. 
Både Roy Arne og Håvard har mer kortva-
rige karrierer i Nordland Betongsagservice 
bak seg. Selv om ingen av de tre vi prater 
med kan spå om framtiden, er de helt klare 
på at de ikke har planer om å bytte beite 
foreløpig.
- Tillit hos arbeidsgiver og muligheten til å 
jobbe selvstendig er ting som veier tungt i 
skåla når jeg blir i en jobb, sier Roy Arne, 
og forteller i samme åndedrag at han har 
hatt utvidet ansvar for deler av prosjektet 

med torget i Glomfjord. 
- Artig og utfordrende, mener han, og 
tar gjerne på seg slike utfordringer flere 
ganger.
Prosjektansvarlig Håvard repliserer raskt:
- Når man tar oppgaven seriøst og er 
erfaren, er det viktig å få tiltro. Selv om det 
er utfordrende å lede et prosjekt, så er også 
selve utførelsen av det praktiske arbeidet 
veldig viktig. Å være maskinfører er nem-
lig et stort ansvar, sier Håvard som med 
erfaring i bunn vet hva han snakker om. 

utStyRet i oRdeN
Dagfinn Hagen mener utviklingen av 
bedriften de jobber i er, og har vært, positiv 
over flere år. Sammen med et godt sosialt 
miljø fører det til at den erfarne maskinfø-
reren ikke har noen umiddelbare planer om 
å tjene til livets opphold på annen måte.
- Vi må vel kunne si at vi har et godt ar-
beidsmiljø, ellers hadde vi ikke vært her så 

lenge, mener Hagen. 
For det meste kjører han kranbil - han flirer 
når han understreker at de er godt utstyrt. 
Ja, med en kraftig maskinpark, vel å merke. 
- En av de største forandringene siden jeg 
startet er at mens vi før gjerne var nederst 
på lista over underleverandører, har vi nå 
for første gang hatt totalansvaret for et be-
tydelig prosjekt. Oppdragene er blitt større, 
noe som gir mer utfordring i arbeidshverda-
gen, kommer det fra Dagfinn. 
- Skal dere feire med mer enn bløtkake? 
lurer vi.
- Det vet vi ingenting om foreløpig, svarer 
Håvard Jentoftsen, som kanskje øyner et 
håp om litt utvidet markering ved en senere 
anledning. 
Håvard avslutter:
- Også sosiale turer er med på å løfte ar-
beidsmiljøet, dét er helt klart!

Tekst og foto: Ingunn Dahle
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snutt yara 
lærling

- Vi kjøpte dette deponiet fra M3 Anlegg i 
fjor, og hovedgrunnen er at mottaket vårt 
av betong- og asfaltmasser i Belsen blir 
fullt. Og, vi har sorteringsverk for grus-, 
stein- og jordmasser, og dette er veldig 
plasskrevende, forklarer formann Håvard 
Jentoftsen.

lAGReR, SoRteReR
Kjørende langs fylkesveien er det lett å se 
at aktiviteten er økt i deponiet i Setvikdalen 

nytt halsan-land
Glomfjords allsidige maski-
nentreprenør trenger mer 
plass. Romslige tomter i 
Garasjeveien og industri-
parken til tross - Terje Hal-
san aS må ha mer. Løsning: 
kjøp av «Øvre Setvikdalen».

det tidligere deponiet i øverste del av Setvikdalen ved Glomfjord er blitt sorteringsverk og lagerområde. - Mye av det vi driver med er veldig plasskrevende, og områdene våre i 
industriparken er fulle, forklarer Håvard Jentoftsen i terje Halsan AS. 

Håvard 
Jentoftsen

nedenfor Glomfjordtunnelen. Det som før 
var et rent deponi for M3 Anleggs vold-
somme masseuttak fra industriparken, er nå 
blitt en ekstra-base for Terje Halsan AS.
- Med deponiet kjøpte vi også 12.000 
kubikk med pukk som M3 Anlegg hadde 
lagret oppe på grusbanen. Vi måtte ha 
et sted å ha dette, og knuse det til ulike 
grus- og steinfraksjoner, så nå har vi eget 
sorteringsverk her, forklarer Håvard.
Området ble opprinnelig tatt i bruk da M3 
Anlegg fra senvinteren 2008 sprengte ut 
hele 240.000 kubikkmeter av Setvikhaugen 
for å gi plass til slurryfabrikk for tidligere 
SiC Processing. Etter kjøpet fra Statkraft 
avtalte M3 med Meløy kommune at dette 
senere skulle tilbakeføres til skogsområde. 
Nå er reguleringen til deponi gjort perma-
nent, for Terje Halsan AS.

GuNStiG Sted
- Området er veldig gunstig for oss. Mye 

av det vi driver med er plasskrevende, og 
områdene våre inne i industriparken er 
overfylt. Med tanke på både støy og støv er 
beliggenheten her også veldig bra – her er 
jo ingen bebyggelse.
Sorteringsverket er travelt med å dele mas-
sene i ulik dimensjon, eller fraksjoner, av 
grus og stein. For salg til kunder, ja, men 
ikke minst til eget bruk.
- Til sentrumsjobben i Glomfjord trenger 
vi for eksempel veldig finkornede masser 
over kabler og rør, og større masse til nedre 
lag i vei.
- Verken Glomfjord eller Meløy har 
steinmasser som er godkjent for bruk i de 
øvre bærelagene på vei, så dette henter vi 
med båt fra et brudd på Tomma i Nesna, 
opplyser han.

SkAl utvide
Halsan eier betydelig lenger nedover i da-
len enn til dagens innfartsvei, og dialogen 

går nå med Fylkesmannen for å få godkjent 
nye områder for deponering av masser, 
gjerne betong- og asfaltavfall.
- Vi har også hatt møte med Statens vegve-
sen og Meløy Næringsforum i forbindelse 
med overskuddsmasser når Glombergan 
skal utbedres. Forhåpentligvis kan vi da ta 

imot en del 
av dette, 
sier Håvard 
Jentoftsen. 

Tekst 
og foto: 
Edmund 
Ulsnæs

Ja, om at han har valgt riktig retning 
når det gjelder videregående skole. 
Selv om den unge mannen fra Ørnes 
ikke utelukker videre utdannelse etter 
endt læretid, har han nå et klart mål 
om fagbrev innen knappe to år. 
- Jeg er på plate-rør-avdelingen. 
Her stortrives jeg. Både med dem 
jeg jobber sammen med og med en 
avdelingsleder som er veldig dyktig, 
understreker Marcus.
For unge Rommetveit er det viktig å 
få prøve seg med faktiske arbeidsopp-
gaver og ikke bare bli en observatør til 
at andre utfører jobben. 
- Jeg har vært en del utplassert her 
mens jeg gikk på skolen, et positivt 
inntrykk gjorde at dette var førsteøn-
sket mitt som læreplass.
- Hva gjør du på fritiden, Marcus?
- Jeg trener på treningsstudio tre til 
fire ganger i uka, spiller fotball og 
henger med venner. I tillegg liker jeg 
å mekke sykkel og bil.
Sier Marcus, som ja, er sønn av Tor-

leif, som er en del av ledergruppen i 
samme bedrift.

Tekst: Ingunn Dahle. 
Foto: Kristine Karlsen

i gang på plate-rør
Med to måneders erfaring som lærling hos Bilfinger, 
er Marcus Rommetveit (18) fremdeles overbevist.

har teken på tak
Bilfinger får flotte 
skussmål fra vår na-
bokommune Gilde-
skål, etter at somme-
rens takrenovering 
på Gibos har løst en 
mangeårig hodepine.

Bilfinger får flotte skussmål fra 
vår nabokommune Gildeskål, 
etter at sommerens takrenovering 
på Gibos har løst en mangeårig 
hodepine.

- Vi har hatt store lekkasjer i 
mange år, og ekstra mye siden 
gammeldelen av senteret ble 
pusset opp i 2004, forteller Terje 
Skogsaas på Inndyr.
Han er vaktmester ved Gildeskål 
bo- og servicesenter (Gibos) og en 
fornøyd mann etter en sommer og 
høst i samarbeid med Bilfinger i 
Glomfjord.
- De har gjort en utmerket jobb, 
dét må jeg si. Og den ene gangen 
underveis i prosjektet at vi opp-
levde lekkasje på grunn av regnet, 
sendte jeg en sms til Torleif 
Rommetveit før klokka 05.00 en 
lørdagsmorra. Han svarte umid-
delbart: «Vi er på tur», smiler 
Terje.

Mette Av vANN
Stedet er altså Inndyr, der Bil-
finger i vår fikk oppdraget med 
å skifte tak på gammel del av 
eldresenteret. Et tak som lenge 
hadde gitt hodebry for Terjes ar-
beidsgiver Gildeskål Eiendom. På 
grunn av dårlig isolering steg for 
eksempel varm luft opp og skapte 
kondens, som kom ned igjen langs 
rør og vegger som vann.
- Et ganske spesielt tak, ja, noe 
sånt har jeg ikke vært med å rive 
før, vedgår Torleif Rommetveit, 
som er enhetsleder bygg hos 
Bilfinger.
Oppå betongen på taket lå det 
nemlig papp, og deretter iso-
porplater som isolasjon, støpt i 
flytende asfalt under og over. Og 
takpapp øverst.
- Isoporplatene var mettet av vann 
og nesten ikke mulig å løfte! Vår 
jobb ble å skjære alt dette bort, 
og så legge plast, brannstoppende 
steinull som isolasjon og så protan 
takfolie øverst, forklarer Torleif.
- I tillegg er ventilasjonsrørene 
montert etter at taket ble bygget, 
så de har vært ute i det fri, med 
mange gjennomføringer som har 
forårsaket lekkasjer. Nå har vi 
bygget tak over alt av ventilasjon.

lekkASJeR HveR viNteR
Prosjektet med kostnadsramme 
på om lag tre millioner kroner har 
Bilfinger løst sammen med Vitar 
Service, som har base i Kilvika. 
Bilfinger på riving, skjæring 
og nybygg - Vitar Service på 
isolering og ny takduk. Etter at 
oppstarten på kort varsel ble utsatt 

en måned i vår, har de to entrepre-
nørene jobbet den våte sommeren 
gjennom. For to uker siden ble 
den formelt viktige overleverin-
gen til oppdragsgiver gjort, og 
i disse dager gjøres noen små 
korreksjoner før sluttfristen 25. 
november.
- Vi har hatt lekkasjer hver vinter, 
og det har vært vanlig å måtte 
suge vann ut av takplater og tørke 
dem. Nå har vi stort sett ny him-
ling overalt, og mens minimumsi-
solasjon har vært 0 før, er den nå 
32 centimeter. Og maksen på 10 
centimeter er blitt til 46. Forhå-
pentligvis er problemene våre løst 
nå, sier Terje Skogsaas.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Steiksol var ingen selvfølge 
sommeren 2015, og Bilfingers 
takjobb på inndyr ble utfor-
drende av flere grunner. Her har 
vi imidlertid knipset fire hard-
tarbeidende karer i strålende 
sol: knut Bergheim (f.v.), Roar 
Nygård, torleif Rommetveit og 
ulf Nikolaisen.

isoporplater støypt i flytende asfalt over og under. 
dette var takløsningen som bidro til store lekkasjer 
i Gildeskål bo- og servicesenter. knut Bergheim 
bruker maskin med muskler når det skal skjæres 
og rives.

Bilfinger fikk anbudet, men delte arbeidsmengden 
om lag 50/50 med underleverandør vitar Service, 
også fra Meløy. Grzegorz Sokolowski & Co. er nem-
lig spesialister på å legge protan takfolie.

Tre veteraner i produksjonen av 
laksefôr på Halsa har takket for seg 
og søker nye utfordringer. I oktober 
var Geir Arne Hagevik (bildet) på 
plass hos Sundsfjord Smolt i Gilde-
skål, som altså betyr at han fra nå 
skal pendle nordover fra Neverdal, 
istedenfor til Halsa, som han har gjort 
i en årrekke. Samme overgang fra lak-
sefôr til laksesmolt gjør fra november 
to av hans kolleger på EWOS. For 
det første Jan Gunnar Fagervik, som 
imidlertid skal til Helgeland Smolt i 
Reppen. Jan Gunnar har også benyttet 
høsten til å flytte hjem igjen, altså 
til Meløya. Og for det andre Hanne 
Hansen, som også skal til Reppen-
anlegget, som er under bygging. For 
tiden er de begge på opplæring hos 
Sundsfjord Smolt.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 

tre skiftet jobb 
De jobbet med maten til 
smolten. Nå jobber de 
med smolten.
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Jeg trenger ikke nødvendigvis å få utført alt, 
men jeg liker å ha en plan.

toRleif RoMMetveit

FORTSETTER....

yara hovedkunde: Selv om Bilfinger også retter kompetansen mot kraftnæringen og havbruk, er det fremdeles yara som er hoved-
oppdragsgiver. Her gjør torleif en oppmåling i syrefabrikken under revisjonsstansen tidligere i år. 

- altfor snill
Torleif Rommetveit (41) 
mener snillheten er det 
som kjennetegner han best 
som leder. - Jeg er ikke en 
«ovenfra og ned-sjef», dét 
er overhodet ikke meg!

Selv om det er Torleif som til slutt bestem-
mer og tar avgjørelser på Bilfingers bygg-
avdeling, er han lite imponert av «hersing». 
Det å få folk med som dedikerte lagspillere 
er viktig, så da velger han heller å prate 
med og ikke til sine kolleger. 
- Klart det er viktig med tydelighet, men 
respekt for forskjeller og egenskaper betyr 
mye, det også, understreker den ultra-sym-
patiske stordingen med 16 års erfaring som 
meløyfjæring.

feRieN SoM Ble peRMANeNt
Han skulle bare være med kjæresten 
Monica hjem til Ørnes på en aldri så liten 
ferietur. Lite visste vestlendingen Torleif at 
svigerfar hadde et sikkert ess i ermet for å 
få eldstedatter Monica med mann tilbake 
til kommunen. Som nyutdannet bygginge-
niør var Torleif godt kvalifisert for en ledig 
jobb hos Solhaug Entreprenør, nå Solhaug 
Bygg. Og jobbintervjuet, ja, dét hadde den 
kommende svigerfaren likegodt avtalt på 
forhånd. Torleif flirer blidt, lener seg tilbake 
i stolen og mimrer:
- Hus fikk vi også. Svigerfar hadde kjøpt 
eget barndomshjem med et håp om at en 
av døtrene ville finne veien hjem før eller 
senere. Etter et par år overtok vi, og der bor 
vi fremdeles. 
Livspartner Monica trivdes godt på davæ-
rende bosted Stavanger, og nærte så visst 
ikke et ønske om å flytte oppover til hjem-
lige trakter. Selv har Torleif aldri angret 
på valget han tok da de bestemte seg for å 
bo «nordaførr». Etterhvert som fire barn 
har sett dagens lys har også svigerfar og 
-mor vært viktige støttespillere i en hektisk 
hverdag.
- Det er absolutt ikke Monica som har lurt 
meg nordover, ler Torleif og understreker 
tryggheten i det å ha familie i nabolaget.
Svigerfar Kjell Sahl utrykker stolthet over 
sin staute svigersønn når vi kort ber han 
beskrive hva Torleif står for. Og raust ka-
rakteriseres Torleif som hjelpsom, ærlig, ja, 
rett og slett en kjernekar. 
- Å bo nært Kjell og Kristine er ikke noe 
problem, vi har da vett til å holde oss mye 
for oss sjøl og ikke renne ned dørene til 
hverandre, understrekes det med et smil.

NeveNyttiG iNGeNiøR
- Jeg har nettopp flyttet kontor og fikk 

spørsmål fra sjef Tor Arne Fagerli om 
hvordan det gikk - da svarte jeg bare at det i 
grunnen gikk helt fint. Det er nok slik at jeg 
trives godt, uansett hvor jeg er. 
Så innrømmes det allikevel at han set-
ter pris på varierte arbeidsdager, Torleif. 
Gjerne med en miks av kontor og praksis 
ute i felten. Skulle han valgt yrkesvei i dag, 
ja, hva hadde han da endt opp med?
- Nøyaktig det samme! konstaterer han 
nøkternt. 
Han veit å verdsette erfaringen han fikk 
hos sin forrige arbeidsgiver gjennom ni 
år, som for eksempel da han var ansvarlig 
byggeleder for bassenget i Glomfjord, for 
bygningen som i dag huser Vinmonopolet 
og andre forretninger på Ørnes, samt endel 
større industriutbygginger i Søndre Meløy.
- Klart det var tilfredsstillende å drive slike 
prosjekter i land, men også prosessene un-
derveis var enormt lærerike, mener Torleif, 
som av daværende sjef Ken-Henry Solhaug 
innimellom fikk hint om at det kanskje 
var ønskelig at han viste seg litt oftere på 
kontoret. 
Torleif flirer når han tenker på dét. Fine år i 
Halsa-bedriften til tross, i 2008 valgte han 
Glomfjord og det internasjonale selskapet 
Bilfinger, akkurat i overgangen fra det som 
før het Hydro Production Partner.

- Jeg var litt mett av pendling mellom 
Ørnes og Halsa. I tillegg virket det spen-
nende å jobbe for en annen type arbeidsgi-
ver. Også i Bilfinger er dagene ulike. Med 
oppdrag fra Gildeskål i nord til Rana i sør 
er det stor variasjon. Men klart at det blir 
en del kontorarbeid og mye regning på 
tilbud. Hovedkunden vår er fremdeles Yara, 
derfor er det mye fokus innenfor portene til 

industriparken.

GlAd foR fiNe kolleGeR
Tilbudsregning, oppfølging av prosjekter, 
deltagelse i ledergruppa i Glomfjord - mye 
variasjon i den daglige tralten altså. Jobben 
blir fin når han har dedikerte kolleger på 

laget, folk som vet hva som skal til for å 
få oppdragene unna, og ikke minst faktisk 
GJØR jobben. 
- Jeg har det fint på arbeid når jeg vet at jeg 
har oversikten. Jeg trenger ikke nødvendig-
vis få utført alt, men jeg liker å ha en plan. 
Og så er struktur viktig, selv om det kan-
skje ikke ser sånn ut når du kommer inn på 
kontoret mitt. Gule lapper og en del papirer 

rundt omkring er nok litt meg. Det er ikke 
noe problem å jobbe selv om det tilsynela-
tende kan se litt kaotisk ut, flirer Torleif og 
lener seg godt tilbake i stolen. 
Det verste herr Rommetveit kan tenke seg 
til er å gå på en smell når det gjelder anbud, 
det være seg jobber som blir tapsprosjekt 
for egen bedrift, eller arbeid de ikke klarer 
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utføre i tide. 
- Heldigvis skjer slikt sjelden, etter hvert 
har jeg fått erfaringen som trenges for å 
vurdere prosjekter riktig. Det er viktig å gå 
i pluss, dét sier seg selv.  
- Hva slags lederskap er riktig for deg, 
Torleif?
- Jeg er nok en «kompisleder». Selv om det 
er jeg som til slutt skal bestemme, mener 
jeg det er mange måter å tilnærme seg på. 
Det å se an personene du har ilag med deg 
er viktig, og så er det absolutt en fordel å 
være litt menneskekjenner. 
Helt klare mål
Arbeidsgiver Bilfinger er strukturert og 
tydelig i profilen. En butikk som skal gå 
rundt, og med helt klare forventninger i 
budsjett. Kontinuerlige delmål som hele 
tiden forteller om oppnådd resultat, er en 
viktig, månedlig pekepinne. 
- Jeg føler ikke dét som et press eller stress. 
Det går bra med bygg, vi er effektive og 
erfarne.
- Hva kjennetegner en god arbeidstaker og 
kollega, mener du?
- Viktige stikkord er det å være stødig, 
stabil, arbeidsom, interessert, ansvarsfull 
og dedikert. I vår avdeling er det ingen som 
setter seg på rompa og venter på arbeids-
oppdrag, til det er vi for rutinerte. For meg 
er det hyggelig at sjef Tor Arne har sagt 
at jeg ikke får lov til å slutte mens han 
fremdeles jobber i bedriften. Forhåpentlig-
vis betyr det at jobben jeg gjør er bra og 
verdsatt. 
For tiden satser Bilfinger mye mot kraft og 
havbruk - næringer som servicebedriften 
gjerne ser som fremtidige samarbeidspart-
nere. 
- Dét krever hard jobbing - vi må vise oss 
frem og gjøre godt arbeid. Fornøyde kunder 
vil alltid være den beste reklamen. 
Det er ikke alltid Torleif & Co. kan gå hjem 
en fredags ettermiddag med visshet om en 
mengde oppdrag på vent mandagen etter. 
- Dét er ei utfordring. Og helt annerledes 
enn hos Solhaug, hvor vi kunne ha pro-
sjekter med to års varighet. Heldigvis er vi 
godt kjent med hovedoppdragsgiver Yara 
sine folk, og de med oss. Så da samarbeider 
vi gjerne direkte med dem om løpende, 

forefallende arbeidsoppdrag.

GeNeRelt GANSke poSitiv
Snill, omsorgsfull og positiv. Ikke minst 
ganske jordnær. Dette er ord Torleif nø-
lende innrømmer kan beskrive ham selv. 
Forhåpentligvis superlativer livspartner 

I vår avdeling er det ingen som setter seg på 
rompa og venter på arbeidsoppdrag, til det er 
vi for rutinerte. 

toRleif RoMMetveit

Monica ville vært helt enig i, håper den 
blide mannen foran meg. 
- Som guttunge var jeg ganske sporty, og 
var med på flere slags idretter. Mest fotball 
og basket. Og så litt friidrett for moro 
skyld.
Torleif ler godt når han husker tilbake på 

liker variasjon: torleif Rommetveit tilbringer en god del tid på kontoret, men innrømmer glatt at variasjon i arbeidet er det absolutt 
beste. - Jeg liker praktisk arbeid, og er glad de gangene jeg kan jobbe ute sammen med mine kolleger. 

kompis-leder: - Jeg er nok ikke en «ovenfra og ned-sjef», og foretrekker å snakke med og ikke til mine kolleger. Her diskuteres et opp-
drag sammen med tommy lorentzen (t.v) og Joachim Andreassen. 

den gangen han ble tatt ut til junior-NM i 
10-kamp. 
- Da takket jeg nei, for det var jo tross alt 
ikke det jeg drev på med til vanlig.
Sjøl er han som sagt uten tvil havnet på rett 
hylle, yrkesmessig. Barndommens daglige 
samvær med bestefar istedenfor opphold i 
barnehage, var nok med på å forme interes-
sen for praktisk arbeid. På gårdsbruket 
på Stord ble Torleif tidlig introdusert for 
vedhogst og annet matnyttig arbeid. 
- Mamma har beskrevet meg som en aktiv 
krabat som liten. Jeg var visstnok gan-
ske gammel før hun kunne ta meg med på 
besøk til venninner. Men nå er jeg rolig, så 
jeg fikk vel ut litt energi da jeg var unge.

det AlleR viktiGSte
«Kåna» Monica, barna Marcus (18), Marie 
(15), Trym (12) og Noah (9) er det viktigste 
i livet til Torleif. Tilværelsen til den store 
familien mener han til tider er «lettere 
kaotisk» og «hektisk». Han og Monica 
forsøker uansett å nyte dagene så godt det 
lar seg gjøre.
- Vi setter pris på god mat, turer i naturen 
og en og annen reise sammen. Det er viktig 
og riktig for oss å satse på litt alenetid når 
vi har muligheten. 
Privat har Torleif et kristent livssyn.
- Det var en vei jeg valgte selv som voksen 
da jeg fikk flere venner fra et kristent miljø. 
Ungene har vokst opp med disse verdiene. 
Det er viktig å vise omsorg for andre og ta 
vare på hverandre. Man skal også oppføre 
seg og ha folkeskikk, mener jeg. Det å 
gi ungene struktur og regler er viktig, og 
vi er nok ganske «strenge» rollemodeller 
for barna våre. Men på en god måte, tror 
Torleif.
- Hva med deg og Monica, var det kjærlig-
het ved første blikk? 
- Ja, det kan det godt ha vært. Monica er 
«one of a kind», hun var feiende flott, det 
syntes jeg første gang jeg traff henne, og 
det synes jeg ennå. Jeg har forsikret henne 
om at dét gjelder helt til jeg sier noe annet. 
Når det kommer til kjærlighetserklæringer 
kunne jeg kanskje vært mer raus, men som 
du vet, én gang vestlending, alltid vestlen-
ding!

Tekst: Ingunn Dahle. Foto: Edmund 
Ulsnæs

 

Det er tidlig morgen i Spildra barnehage. 
Våkne og glade barn høres godt. Mon-
tør Joachim Ellingsen fra Meløy Elektro 
er kommet for å skifte ut nødlysene, de 
grønne og hvite skiltene som lyser og viser 
veien ut hvis farlige situasjoner skulle 
oppstå. Vaktmester Svein Lorentsen peker 
og forklarer og har et visst ønske om andre 
oppgaver som også burde løses etter hvert. 
- Jeg er ofte innom de kommunale insti-
tusjonene, forklarer Joachim mens han 
monterer nødlyset korrekt. 

200 oppdRAG
Rundt 50 bygninger, medregnet skoler, 
barnehager, helseinstitusjoner og om-
sorgsboliger – dette har Ørnes-firmaet det 
overordnede ansvaret for.  
- Jeg tipper at vi havner på rundt 200 
oppdrag for kommunen i løpet av et år, 
medregnet stort og smått, forklarer Elektro-
leder Roger Stormo.
Ansvaret består i skifting av lyspærer, 
sjekke stikk-kontakter og montering av 
nytt utstyr. Avtalen har en ramme på rundt 
tre millioner kroner i året, men Stormo 
understreker at det samlede beløpet som 
faktureres på langt nært er så høyt. 
- Avtalen gjelder i utgangspunktet to år, 
men kommunen kan velge å benytte seg 
av opsjonsavtalen og knytte oss til seg i ett 
år ekstra. Dét har de gjort, og vi er nå inne 
i vårt tredje år som elektro-leverandør for 
Meløy kommune.

God i MARkedet
- Timepris, materiellkostnader og oppmøte-

går for ny anbudsrunde
I 2012 vant Meløy Elektro 
anbudsrunden om levering 
av elektro-tjenester for 
Meløy kommune.  - Viktig 
med trygge, forutsigbare 
avtaler, mener daglig leder 
Roger Stormo.

tid gjør at lokale selskap har et fortrinn, 
mener Roger og henviser til SIIS, som 
står for samlet innkjøp i Salten. 
- Vi har folk flere steder og server også 
Søndre på en effektiv måte, med våre to 
ansatte som bor der og sørger for at opp-
møtetiden blir kort også i dette området. 
- Hvorfor vant dere anbudet, tror du?
- Vi har HMS på plass, dét er viktig for 
alle i vår bransje opp mot kommunale 
jobber. Til syvende og sist er det respons-
tid og pris som blir tunga på vektskålen, 
konkluderer Stormo, som konkurrerte 
med ett annet lokalt firma om jobben. 
- Kommunen har sanksjonsmuligheter 
hvis de ikke er fornøyde med det arbeidet 

- Jeg er ofte innom de kommunale byggene, forteller elektromontør Joachim ellingsen. vaktmester Svein lorentsen i Meløy 
kommune følger med når han skifter nødlysene i Spildra barnehage.  foto: kristine karlsen

Roger Stormo. foto: edmund ulsnæs

vi utfører. Vi velger å tolke det som at 
de mener vi gjør en tilfredsstillende 
jobb, særlig ettersom de benytter seg av 
opsjonsavtalen.
- Er Meløy kommune en god oppdrags-
giver?
- Ja. Det er ryddige forhold internt i 
kommunen, kan det se ut til. Selv om det 
selvfølgelig skjer at også de får situasjo-
ner i fanget som må løses raskt og uten å 
kunne planlegge på forhånd. Vi håper på 
fornyet tillit også i neste runde, avslutter 
sjefen hos Meløy Elektro.

Tekst: Ingunn Dahle

- Vi venner oss fortsatt til Norge, men de fleste 
forandringene er positive. Naturen er oppsiktsvek-
kende flott rundt Glomfjord, og det er jo fantas-
tisk å bruke fem minutter til jobb. På det verste i 
Belgia brukte jeg to timer til jobb om morran, og 
to timer for å komme hjem igjen!

pål foRMidlet
Han er opprinnelig fra Tsjekkoslovakia, 37-årige 
Matej, og Slovakia etter delingen. Siden mars i år 
bosatt i Glomfjord, faktisk. Han er nemlig såkalt 
growth engineer i Yara International, som i praksis 
betyr at han flyttes mellom fabrikksteder og land. 
For å hjelpe med vekst og forbedringsarbeid.
- Jeg kom til Yara Tertre i Belgia våren 2013, og 
visste at jeg skulle videre etter om lag to år, bare 
ikke hvor. Så var det Pål Hestad (glomfjording, 
tidligere fabrikksjef i Glomfjord, nå Skandinavia-
sjef i Yara, red. anm.) som lurte på hvem jeg var, 
og at det var behov for en mann her i Glomfjord 
etter at Gunnar Estensen sluttet, forklarer Matej.

likeR vilJeN
Kjemiingeniøren utdannet seg ved universitetet i 
Mons sør i Belgia, altså der Yara-fabrikken helt i 
nabolaget rekrutterer sine fleste ingeniører. Senere 
har han skaffet seg doktorgrad-kompetanse på 
feltet, og har blant annet jobbet for Solvay, ett av 
Belgias største og mest ærverdige selskaper på 
kjemi-feltet.
- Det fine med Yara er at man kan få prøve seg 
verden rundt. I en fabrikk er det alltid mye å 
forbedre, og det flotte i Glomfjord er at det er stor 
vilje til forbedring. Og konsernet har penger og 
er villig til å bruke dem til forbedringsprosjekter, 
fastslår han.
- Hva som skjer etter tre år er det ingen som vet. 
Kanskje blir vi her i Glomfjord, smiler trebarnsfa-
ren som har bosatt seg i Glomfjord med familien.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Mye nytt for Matej
Før: fire timers daglig arbeidsreise. Nå: fem minutter. Joda, Norge 
og Meløy har sine fordeler, synes Matej Halasa. Nå blir ingeniøren 
minst tre år hos Yara Glomfjord. 

Matej Halasa

20 21



Fornøyde kunder, strengere myndighets-
krav, behov for lønnsom drift av stab og 
utstyr. I livet som bygg-entreprenør må det 
balanseres, koordineres og leveres. Og i 
høyt tempo – det haster nesten bestandig. 
Halsa Bygg har opplevd sterk vekst i både 
stab og omsetning de siste årene, takket 
være mange fornøyde kunder som gjerne 
kommer tilbake. Nå satser bedriften enda 
mer.
- Vi har lenge satset på å ha gode, erfarne 
folk i den viktige prosjekteringsstaben. Nå 
har vi styrket denne gruppa med teknisk 
tegner, som gjør tilbudet vårt til kundene 
enda mer komplett. I tillegg har vi investert 
i nye og bedre styringssystemer i bedriften, 
forklarer Bjørn Kristian Kildal.

SikReR kvAliteteN
Den tekniske tegneren er Alexander 
Dawson, og nå jobber han tett med Bjørn 
Kristian, som gjør de fleste befaringene 
hos kunder, enten det er nybygg eller tilbud 

Halsa Bygg har styrket prosjekteringsstaben med teknisk tegner, avanserte datapro-
grammer og splitter nye styringssystemer. Fordi du som kunde skal bli fornøyd, alltid.

Halsa Bygg bruker store ressurser på prosjektering, både for 
små og store kunder. Samarbeidet mellom byggmester Bjørn 
kristian kildal (f.v.), anbudsregner Nils Antonsen og teknisk teg-
ner Alexander dawson sikrer at verken kunden eller bedriften 
blir misfornøyd med utførte prosjekter.

for private, eller offentlige byggeprosjek-
ter. Sammen med seg på laget har de Nils 
Antonsen, som både er garvet snekker og 
siden 1998 er den som kalkulerer, altså 
regner anbud.
- Når vi jobber i et tett team som dette, sik-
rer vi nøyaktige tilbud slik at vi hverken får 
misfornøyde kunder eller at det ender med 
negative overraskelser for kunden eller oss 
selv, forteller Alexander.
- Kravene til oss fra myndighetene blir 
stadig strengere. Derfor styrker vi prosjek-
teringsstaben vår, pluss at vi fyller på med 
stadig mer utdanning for å være i forkant 
av endringer og nye krav, forklarer Bjørn 
Kristian.

Helt Nytt SySteM
Befaring, tegning og anbudsregning legger 
beslag på mye ressurser og arbeidstid hos 
entreprenøren. I offentlige byggeprosjek-
ter forholder Halsa Bygg seg til ferdig 
prosjekterte oppdrag, men i kontakten med 

privatkunder er dette unntaket.
- Vi betaler jo også for arbeidstiden som 
brukes til oppmåling, innhenting av infor-
masjon og anbudsregning. Og vi har mange 
prosjekter vi jobber med samtidig. Så da er 
det viktig med en god kommunikasjon med 
kunden der vi får forståelse for våre kostna-
der og tiden vi trenger for å kunne levere et 
tilbud, sier Bjørn.
I løpet av det siste året har bedriften også 
utviklet et helt nytt og omfattende datasys-
tem som de internt har døpt Byggportalen. 
Dette samler absolutt alle ressurser i driften 
i ett og samme system, og gir fortløpende 
oppdatering og oversikt over alt fra time-
lister, dokumentkrav, utsendte tilbud og  
detaljert historikk på alle utførte kunde-
oppdrag. Slik sikres den beste utnyttelsen 
av folk og utstyr. Og: enda mer fornøyde 
kunder.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Når befaringen på ditt prosjekt er utført, 
setter byggmester Bjørn Kristian seg ned 
sammen med bedriftens svært erfarne 
anbudsregner Nils.
- Da er det viktig at jeg har de rette opplys-
ningene, altså for eksempel at tegningene 
er rett eller at valg av overflate er gjort. 
Dette kan ha stor betydning for prisen jeg 
skal regne ut, forteller han.
Nils Antonsen begynte sin karriere som 
snekker i Halsa Bygg i 1983, og arbeidet i 
mange år på ulike utbygginger for Statkraft. 
Fra 1998 har han vært tilbake hos Halsa 
Bygg som anbudsregner og prosjektleder, 
for eksempel på utbygging av barnehagene 
på Halsa og Reipå, renoveringen av Ørnes 
skole og leilighetskomplekset kaikanten på 
Ørnes.
- De fleste vet hva de vil ha, eller har 
en skisse. Men tidlig i et prosjekt er det 
veldig mange valg som skal gjøres, og som 
sjelden er på plass i startfasen. Da prøver 
vi å gi råd der det trenges, og diskuterer 
løsninger fram og tilbake, fram til jeg kan 
sette opp et endelig tilbud. Der kommer 
det også fram noen alternativer kunden kan 
velge mellom. Når et prosjekt ikke blir noe 
av er det ofte prisen som avgjør, så mitt råd 
er at man bygger etter behov.

på regnebordet
Ingen fare for tall-tull hos 
kalkulatør Nils antonsen.

på regnebordet: Nils Antonsen (56) har 
lang erfaring som snekker og er Halsa 
Byggs kalkulatør. Han må skaffe seg et 
godt og presist bilde av hva du ønsker, 
for å gi deg et best mulig og mest mulig 
nøyaktig tilbud.

I prosessen fram mot ferdig tilbud trekkes 
Halsa Byggs tekniske tegner, Alexander 
Dawson, inn i ditt prosjekt. Med avanserte 
dataverktøy visualiserer han prosjektet fram 
mot dine endelige valg.
- Etter befaringen, når jeg har behov for et 
enda mer detaljert grunnlag, drar jeg gjerne 
ut og møter kunden, tar noen bilder og får et 
enda mer nøyaktig inntrykk av prosjektet. Ut 
fra dette kan jeg så lage et grunnlag som det 
kan regnes på. Det er en stor styrke for oss 
at Bjørn, Nils og jeg har løpende dialog – da 
blir de samlede vurderingene aller best.
Alexander har utdanning i informasjons-
vitenskap fra Universitetet i Bergen, og 
arbeidet som seniorkonsulent hos it-selska-
pet Atea i Bodø før han flyttet til Halsa. Nå 
er han it-leder og teknisk tegner hos Halsa 
Bygg.
- En typisk utfordring er at de opprinnelige 
tegningene på et hus ikke stemmer overens 
med huset slik det er i dag. Da må vi gjerne 
ta nye mål, og erfaringen viser oss at det er 
viktig å bruke de første kundemøtene til å få 
mest mulig nøyaktig informasjon, sier han.
- Når jeg så får tegnet de første skissene, blir 
det lett for kunden å se for seg hvordan det 
ferdige bygget eller tilbygget blir. Og i data-
programmet er det lett å gjøre de endringene 
som trenges.

på tegnebordet
Med dataprogrammet visuali-
seres ditt ferdige prosjekt.

på tegnebordet: Alexander dawson (35) har 
utdanning i informasjonsvitenskap, og er tek-
nisk tegner hos Halsa Bygg. etter befaringen 
og de første kalkulasjonene, er det han som 
visualiserer ditt ferdige byggeprosjekt.

De fleste henvendelser til Halsa 
Bygg om byggeprosjekter sluses til 
byggmester og leder av uteseksjonen, 
Bjørn Kristian. Henvendelsene kan 
være svært ulike - fra deg som har alt 
planlagt til minste detalj, til deg som 
bare har en grovskisse av det du skal 
ha utført. Kanskje har du heller ikke 
de opprinnelige tegningene for huset 
ditt.
- Da kan vi innhente dette hos kom-
munen, og så møtes vi i huset til 
en grundig befaring, forteller Bjørn 
Kristian.
- Vi ser på ting som grunnforholdene, 
om det skal inn mer bæring, hvilke 
løsninger, standarder og materialer 
vi skal bruke, og så tar vi oppmåling. 
Ønsker du at vi skal tegne prosjektet 
ditt, så gjør vi dét.
Han tar notatene fra befaringen med 
hjem til prosjektavdelingen. Nå be-
gynner kalkuleringen som skal munne 
ut i et pristilbud til deg som kunde.

på befaring
Prosjektet ditt begyn-
ner med en god befa-
ring med Bjørn Kristian 
Kildal.

på befaring: Bjørn kristian kildal 
(34) har teknisk fagskole og bygg-
mesterutdanning, og tar for tiden 
ingeniørutdanning ved siden av 
byggmester-rollen i Halsa Bygg. Han 
utfører befaringen på de fleste av 
prosjektene der bedriften skal gi et 
tilbud.

prosjekterer enda bedre
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- Nasjonalt er det jo kommet noen 
synspunkter på at dette systemet er 
avleggs før det tas i bruk. Men dét 
tror jeg ikke, jeg mener dette er et 
godt system som bedrer beredskapen 
betydelig, også i Meløy, fastslår Per 
Frøskeland.
Beredskapssjefen i Glomfjord Indus-
tripark har brukt sensommeren og 
høsten til å lære opp brannmannskaper 
fra hele Meløy. Og nå er det tatt i bruk, 
det påkostede og mye omtalte Tetra-
systemet. Altså det digitale bakkenettet 
for samband mellom nødetatene politi, 
ambulanse og brann og beredskap.

oMfAtteNde opplæRiNG
- Ja, hele 68 personer har fått egen 
opplæring, som vi har gjennomført her 
ved stasjonen i samarbeid med Åge 
Mentzoni i Salten Brann. Nå har vi fått 
nye kallenavn på både mannskaper og 
brannbiler, og dette systemet gir mye 
bedre lyd og bedre kvalitet på sam-
bandet. Nå kan vi snakke med politi 
og ambulanse – det er en stor fordel 
at vi kan kommunisere med dem og 
forberede oss når vi er på vei til et 
skadested, dét kunne vi ikke før.
Det var i forrige måned at det nasjo-
nale Tetra-systemet hadde «go live» i 
hele landet. Den norske stat har gjort 
milliardinvesteringer. 2.200 basesta-
sjoner er bygget for maksimal dekning 
landet over, og digitale radioer er kjøpt 
til samtlige som i nødsituasjoner ryk-
ker ut for politi-, brann- og ambulan-
setjeneste.

BedRe, oveRAlt
- De nye basestasjonene i Meløy over-
lapper hverandre, og jeg mener at dette 
betyr enda høyere beredskapstrygghet 
for innbyggerne i hele kommunen. 
Uansett hvor mannskapene befinner 
seg, har vi kontakt med dem på ra-
dioen, og vi vet også at organisasjoner 
som Røde Kors og Sivilforsvaret skal 
inn på Tetra. Systemet kan heller ikke 
avlyttes av utenforstående, opplyser 
Per.
Oslo kommune introduserte løsningen 
allerede i 2006, mens i Glomfjord 
valgte Frøskeland og Yara andre og 
analoge løsninger da betydelige sam-
bandsinvesteringer ble gjort for om lag 
10 år siden.
- Vi regnet med det ville ta noen år før 
Tetra kom opp og gå i hele landet, og 
dét stemte jo – dette er kompliserte 
systemer. Nå har staten betalt for alt, 
både nye basestasjoner, radioer og 
tilbehør. 

bedre beredskap. nuh.
Fra denne måneden er 
det svært påkostede 
nød-sambandet Tetra 
oppe og går, også i 
Meløy. Mer trygghet for 
befolkningen, og bedre 
kvalitet i beredskapen, 
mener beredskapssje-
fen i industriparken. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

fordi yara er en prosessindustri-bedrift i såkalt fareklasse A, nyter Meløy godt av en stor og velutdannet beredskapsstyrke i Glomfjord. 
Med tetra-systemet oppe og gå fra i høst, er beredskapen løftet ytterligere i kvalitet, fastslår beredskapsleder per frøskeland. på bildet til 
høyre har han selv (stående) samling med et påtroppende vaktlag.
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alder:  18 år
Yrke:  Lagermedarbeider
Firma:  Halsa Bygg

- Hvordan trives du på jobb for Halsa Bygg, 
Fredrik?
- Jeg trives kjempegodt, det er artig å komme på 
jobb om dagene. Du får med deg dagene og får 
med deg årstidene i denne jobben, og så er det 
folkene her – vi trives så godt i lag! Og er det 
regnvær en dag, så har jeg jo regnhyr, så dét er 
ikke noe problem.

- Du skulle egentlig bli motormann, på båt?
- Stemmer – jeg gikk vg1 mekanisk i Glomfjord 
og så vg2 maritime fag i Bodø. Men så er det dår-
lig med læreplasser, så etter det tredje året med 
sommerjobb her på lageret, har jeg bare fortsatt 
utover høsten. Så nå jobber bedriften for at jeg 
skal bli lærling her, i tømrerfaget.

- Og dét ser du ikke mørkt på?
- Neida, det har alltid vært motormann eller 
snekker jeg har hatt lyst til å bli. Faren min 
jobber her som lagerleder, og jeg har to onkler 
som er snekkere, og for meg var det enten havet 
eller tømring. Som snekker får jeg være ute og 
arbeide, bruke kroppen og får dagene med meg – 
jeg har alltid syntes det var artig.

- Foreløpig er du lagermedarbeider – hvordan er 
en typisk arbeidsdag?
- Da møtes vi først til en kopp kaffe, og så klokka 
8 får vi oversikt over hva som skal kjøres ut og 
hva som skal pakkes i løpet av dagen. Så da er 
det ut og pakke, få på lastebilen og hjelpe kunder. 
Dessuten er det en del rydding underveis, og det 
er mye å holde styr på.

- Ja, er dette en vanskelig jobb?
- Ikke vanskelig, men til tider krevende. For 
det er mye du må holde styr på – følger du ikke 
ordentlig med på hvor ting skal, og hva som skal 
bestilles og leveres, så blir det fort rot. Det er fort 
gjort å gjøre en feil.

- Men du har oversikt og kontroll?
- Det skjer at jeg må spørre de andre hva som er 
hva, men jeg har kontroll på en god del, i hvert 
fall. Hvis jeg nå blir tømrer, er det kjekt å vite 
hvor det meste er. Men det er veldig mye jeg ikke 
kan, og det er derfor jeg vil bli lærling og lære 
mer – det er spennende.

- Hva gjør Fredrik på fritida, da?
- Det er egentlig masse rart. Det er egentlig ikke 
veldig mye for en 18-åring å finne på på Halsa, 
men jeg har forskjellige ting jeg driver med. Jeg 
liker å skru, både på biler og andre ting, så der 
går det en del tid. Eller så er jeg sammen med 
venner, og da finner vi på ting sammen. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Profilen: Fredrik Andreas Skogli

Og etter dette intervjuet 

ble gjort har Fredrik fått 

læreplass som tømrer hos 

Halsa Bygg. Vi gratulerer!



32 gange tre, det betyr rundt 100 
ekstra måltider om dagen i tillegg 
til økt behov for renhold. 
 - Vi har økt deltidsstillingene våre 
til opp til full bemanning. Nå er 
kantina åpen fra halv åtte på mor-
genen til åtte på kvelden, forteller 
sjef i MBS-kantina, Wenche Hoff.

ANSette fleRe
- Kommer det flere, blir vi nok 
nødt til å ansette flere, tror daglig 
leder i Meløy BedriftsService, 
Mary-Ann Selfors. 
Det er Svartisen Apartment Hotell 
og Geir Olsen som er bestiller av 
tjenesten som nå altså holder tre 
kantinemedarbeidere i full sving 
fra morgen til kveld. 
- Det er mest voksne mannfolk 
som kommer hit. For meg ser 
det ut som om de liker maten de 
får servert. De er veldig glad i 
brødmat og ris. Så hvis de ønsker 
å spise brødskive til kjøttkakene 
istedenfor potet, er det helt greit 
for meg, smiler Wenche. 
- Dere skulle pusse opp før jul, er 
disse planene endret?

- Nei, men vi velger å bruke to 
helger istedenfor én. Og unngår å 
stenge midt i uka. Men oppussing 
blir det, understreker Selfors.

væR ute i God tid
De tre måltidene flyktningene 
serveres er på andre tider enn kjer-
neserveringen til industriparkens 
ansatte.
- Dette er et supplement til driften. 
For oss er det viktig å formidle 
at de «vanlige» kundene er like 
viktige som før. 
- Juleserveringen blir som tidligere 
år, den starter vi med 18. novem-
ber. Heldigvis er vi vant til raske 
omstillinger i vår bransje, så vi 
føler at vi har god kontroll, under-
streker Wenche, før hun avslut-
ningsvis oppfordrer:
- Vi håper alltid at kundene skal 
være flinke til å forhåndsbestille 
og til å være ute i god tid. Det 
letter arbeidet vårt og gjør det lett 
å planlegge, selv med økt arbeids-
mengde. 

Tekst og foto: Ingunn Dahle

Mbs serVerer flyktningene
- Vi fikk forespørsel fredagen før de kom, og 
mandag kom et endelig klarsignal. Nå serve-
rer vi tre måltider om dagen til 32 nyankomne 
flyktninger, sier Mary-ann Selfors. 

Wenche Hoff og Christie (lani) Jumilla i MBS-kantina er vant til å omstille seg når det gjelder daglig drift. - vi føler vi har kontroll, sier Wenche om merarbeidet med å servere 32 
flyktninger tre måltider hver om dagen. 

for å finne den mest smidige løsningen for alle kantinas kunder, serveres flyktningene mat utenfor 
den vanlige «rush-tiden».

Vi håper alltid at kundene skal være flinke til å 
forhåndsbestille og være ute i god tid, det letter 
arbeidet vårt og gjør det lett å planlegge. 

WeNCHe Hoff

 

Morten har vært ekstremt flink til å utfordre 
organisasjonen til å gjøre nye valg, og til å 
stille spørsmål ved gamle sannheter. 

ARve JoRdAl
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Etter nær ni år i Glomfjord forlater Morten 
Høvset Yara Glomfjord ved årsskiftet. 

Morten hjelper belgia
Han har vært sentral bak 
Yara Glomfjords vold-
somme forbedringer. Nå 
hentes han til utlandet for 
å hjelpe en annen Yara-
fabrikk til bedre resultater. 
Produksjonssjef Morten 
Høvset flytter til Belgia.

en epoke på ni år av Morten Høvsets yrkeskarriere er nå over. Bildet til venstre er hans private fra 2006, da industrifolk intervjuet ham som nytilsatt prosessingeniør i Glomfjord. Bil-
det i midten er fra 2012, da han ble tilsatt og intervjuet so ny produksjonssjef. og bildet til høyre er tatt i forbindelse med et intervju i fjor høst. Nå reiser han og familien til Belgia.

I Glomfjord har vi en ganske kompetent beman-
ning og mange med lang erfaring, noe som gjør 
at vi er stand til å kjøre store forbedringsprosjek-
ter selv, vi trenger bare pengene. 

MoRteN HøvSet

Konsernet jager forbedringer og enda bedre 
resultater på bunnlinja, og da flyttes en vik-
tig mann i Glomfjord til viktige oppgaver i 
Yara Tertre i Belgia.
- De sliter litt, og det er ikke åpenbart hva 
som er årsaken til problemene. Jeg skal inn 
i en gruppe som skal jobbe med forbedrin-
ger og hjelpe dem i den retningen Yara vil. 
Her i Glomfjord har vi hatt suksess med 
forbedringsarbeidet, og det er nok en del av 
dette konsernledelsen vil skal overføres til 
andre fabrikker, forklarer Morten.

voldSoM foRBedRiNG
Dermed jobber han nå sine siste uker fra 

kontoret i ferdigvareområdet på nedre 
område av industriparken. Morten fra 
Asker kom til Glomfjord høsten 2006, som 
prosessingeniør. Tre år senere vendte han 
nesen sørover og mot hovedkontoret i Oslo, 
men han og familien gjorde raskt vendereis 
til Meløy. Etter returen har Morten hatt job-
bene som vedlikeholdssjef og, de tre siste 
årene, produksjonssjef.
- Mitt viktigste bidrag har nok gått på 
det kontinuerlige forbedringsarbeidet. I 
denne perioden har vi snudd fra at NPK-
fabrikken var flaskehals i produksjonen, til 
at syrefabrikken nå er det, og dessuten er 

det opp-blokkingen av syrefabrikken, nå 
med byggingen av oksygenanlegget. Oppe 
i dette har vi spart himla mye energi og 
gjennomført noen prosjekter som er unike 
i Yara. På 10 år har vi redusert energifor-
bruket vårt med 45 prosent, noe som utgjør 
over 40 millioner kroner i året.

viktiGeRe i BelGiA
Disse resultatene er en åpenbar årsak til 
at Morten nå er valgt ut til nye og viktige 
Yara-oppgaver i Sentral-Europa.
- Morten har vært ekstremt flink til å utfor-
dre organisasjonen til å gjøre nye valg, og 
til å stille spørsmål ved gamle sannheter. 

Og dette er en av fordelene ved å jobbe i et 
konsern som Yara – hvis en ansatt leverer 
resultater over tid på denne måten, gir det 
mulighet til nye utfordringer, slik han nå 
ønsker. Så må vi i Glomfjord løfte blik-
ket og se at den jobben han nå skal gjøre 
for konsernet kanskje er viktigere enn at 
han blir her, sier fabrikksjef Arve Jordal til 
IndustriFolk.
- Dette er en fjær i hatten for Morten, og 
nå får han jobbe videre med ting han er ek-
stremt god på. For oss i Glomfjord er dette 
også et klapp på skulderen – det legges 
merke til hva vi har gjort av forbedringer 
de siste årene.

koMpeteNte GloMfJoRd
Nylig gikk søknadsfristen ut på stillingen 
som produksjonssjef, og målet er å ha Høv-
sets etterfølger på plass rundt årsskiftet. På 
denne tiden er nemlig Morten i gang med 
nye utfordringer på nytt sted, i nytt land og 
med engelsk som arbeidsspråk.
- Jeg tror nok jeg skal bruke mine 100 
første dager til å bli kjent med fabrikkene 
og folkene – altså før jeg sier noe om hva 
som først kan forbedres. Men det er vanlig 
i de fleste fabrikker at det eksisterer en del 
gamle og vedtatte sannheter. Dette er det 
viktig å være kritisk til – at det alltid har 
vært sånn er ikke en god nok grunn til å 

fortsette med det!
- I Glomfjord har vi en ganske kompetent 
bemanning og mange med lang erfaring, 
noe som gjør at vi er stand til å kjøre store 
forbedringsprosjekter selv, vi trenger bare 
pengene. Mens andre fabrikker har hatt 
en del gjennomtrekk og derfor mer ferske 
folk, og da er det ikke like lett å kjøre 
prosjekter uten å hente inn hjelp utenfra, 
forklarer han.

BedRe BuNNliNJe
Nå skal Morten altså lede en gruppe som 
skal hjelpe den viktige Belgia-fabrikken å 
få mer oppetid og bedre resultater på bunn-
linja. Av Yaras 25-30 fabrikkanlegg i hele 
verden regnes dette som ett av de fem som 
definitivt må levere, dersom konsernet skal 
lykkes med sitt store «Up 200»-prosjekt. 
Satsingen har som mål at driftsresultatet 
i oppstrøm-virksomheten skal forbedres 
med 200 millioner amerikanske dollar i 
perioden 2013-17.
- Så får vi se hvordan verden ser ut for meg 
og familien etter 2 ½ år der nede. Vi behol-
der huset vårt i Glomfjord, og så får vi se 
hvilke muligheter som byr seg når Belgia-
oppholdet er over, sier Morten Høvset.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs



i flere tiår har produksjo-
nen av fiskefôr gitt Halsa 
over 30 trygge arbeids-
plasser, og dessuten 
Meløys mest-omsettende 
bedrift i kroner, bare 
utfordret av yara i Glom-
fjord. Her snakker vi ikke 
millioner og hundremil-
lioner, men om milliarder. 
Så tjente da også fondene 
Altor og Bain Capital til 
dels fett – gevinsten var 
seks milliarder - på å eie 
eWoS de to årene fra 
2013 og til de på sensom-
meren i år solgte til ame-
rikanske Cargill. ledelsen 
og de ansatte på Halsa er 
positive til Cargill, som de 
oppfatter som dedikert 
og opptatt av mer enn å 
tjene penger på kjøpet. 
i neste utgave av indus-
trifolk skal vi fortelle mer 
om historien bak den 
lønnsomme forøy-akti-
viteten, og inntil da kan 
vi hygge oss med dette 
ferske bildet av ett av 
skiftene i fabrikken. Bak 
fra venstre Ståle knutsen, 
kristian Hanssen, Hanne 
Hanssen og isak Wolden. 
foran fra venstre kenneth 
Wolden, Sonny olsen og 
Johnny Andreassen. tekst 
og foto: edmund ulsnæs

et lønnsoMt 
lag

- Ja, det blir spennende å prøve noe nytt, 
dette blir helt annerledes – mer elektro-
nikk, mer finjustering, vannstyring. Jeg 
gleder meg!

fRA oppdRett til SMolt
27-åringen snakker om jobben han tar 
fatt på ved årsskiftet. Som driftstekniker 
for Marine Harvest rett ned bakkene for 
hjemstedet hans i Glomfjord. Det blir feil 
å si at han skifter bransje, det har alltid 

vært akvakultur. Men fra oppdrettsfisk til 
smolt.
- Helt siden jeg var lærling har jeg jobbet 
for Nova Sea, og i dag går jeg 12 dager 
på, ni dager av på lokasjonene i Holands-
fjorden, Skarsfjorden, Meløysjyen og 
Glomfjord, opplyser han.
- Men nå ville du bytte?
- Ja, når jeg kunne få meg jobb i Glom-
fjord og slippe pendlingen til Engavågen 
hver dag, så var jeg ikke sen om å søke.  

hjeM til sMolt
I forrige uke signerte han kontrakten, og andreas 
Hagland gleder seg stort til å skifte beite. Til heim-
bygda, og til smoltproduksjon.

- det er jo samme bransje, men jobben 
blir ganske så annerledes hos Marine 
Harvest enn hos Nova Sea. Jeg gleder 
meg! sier Andreas Hagland fra Glom-
fjord.

Jeg har jo faktisk søkt på jobb i Marine 
Harvest tidligere, også, smiler han.

foRdi det vAR tRyGt
Etter grunnskolen valgte Andreas bort 
studieretningene på hjemstedet, og dro 
heller til Inndyr og to år med naturbruk og 
akvakultur. Så læretid, fagprøve og nok et 
års stasjonering i Skålsvika ved Halsa, før 
altså til jobben han har hatt for Nova Sea 
til i høst.
- Jeg tok vel egentlig bare en sjanse – jeg 
regnet fisk og havbruksnæringa som noe 
sikkert, der man kunne få fast og trygg 
jobb. Jeg var ikke så interessert i mekanisk 
arbeid i ungdomstiden, dét er det blitt mer 
av med årene – man er litt altmuligmann i 
denne jobben, veldig varierte arbeidsopp-
gaver, forklarer Andreas, som er sønn av 
Eva-Britt Pedersen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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