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Ny Næring er Meløy, Rødøy og Gilde-
skåls eget reklameblad for nærings- 
og arbeidsliv, og produseres og gis ut 
av Ny Næring AS. Innholdet lages i sin 
helhet på oppdrag fra våre 22 faste 
samarbeidsbedrifter – du ser dem 
presentert på side 8-9. Formålet til Ny 
Næring er å formidle satsinger og suk-
sesshistorier i noen av regionens aller 
mest solide bedrifter, gjerne fortalt av 
stolte ansatte. Ny Næring distribueres 
som månedsbilag i Kulingen følgende 
datoer i 2019: 6. februar, 20. mars, 25. 
april, 29. mai, 19. juni, 21. august, 2. 
oktober, 6. november og 18. desember.

Utgiver:
Ny Næring AS
Spilderneset 12, 8150 Ørnes
Tlf: 99 29 99 08 
Epost: edmund@nynaring.no

Bilagsansvarlig: Edmund Ulsnæs
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs og 
Astrid Berbusmel
Grafisk design: Ellinor Ann Skaret 
Trykk: AN Trykk

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Vi ser for oss at vi trenger om lag 100 
nye arbeidsplasser for å nå hovedmålet 
om å stabilisere folketallet i Meløy. For 
foreløpig siger det nedover – nå er vi 
6.306 mennesker her i kommunen, 
opplyste han.
Anledningen? Meløy Utvikling-rådgiver 
Finn holdt åpen forelesning for unge og 
lovende ungdommer som er noe sånt 
som seks tiår yngre enn ham selv. Elever 
ved Meløy videregående’s avdeling for 
studiespesialisering, på Ørnes. Selv har 
han vært svært sentral i omstillingsar-

Dro linjene, for de unge
Få drar linjene i Meløy’s 
stolte industrihistorie bedre 
enn Finn Nordmo (76). Men 
da han nylig snakket for et 
publikum svært mye yngre 
enn seg selv, dro han også 
linjene framover. 

beidet i Meløy og Glomfjord, først etter 
nedleggelsen av ammoniakkfabrikken i 
1993, deretter etter REC-velten i 2011-
12, da om lag 20 prosent av alle kom-
munens arbeidsplasser forsvant. Dette 
fikk 16-18-åringene nyttig kunnskap 
om, pluss temaet ‘Hydrogen – virkemid-
del i utviklingen mot lavutslippssamfun-
net’. Finn er nemlig også daglig leder i 
Glomfjord Hydrogen AS, som arbeider 
for å gjenoppta hydrogenproduksjon i 
Glomfjord.
- Vi og Glomfjord Hydrogen AS samar-
beider nå for å knytte studiespesialisering 
til hydrogen-prosjektet, og da gjennom 
våre programfag kjemi, fysikk, geofag og 
matematikk, opplyser fagleder Monica 
Rosting.
- Da blir det aktuelt med både undervis-
ningsopplegg knyttet til prosjektet, og 
bedriftsbesøk.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Både Dina og Kristina har annen yrkes-
erfaring bak seg før de nå begge er under 
utdanning for jobb i skolen. Kristina har 
jobbet i dagligvarehandelen både i Stavanger 
og Ørnes, hun byttet over til barnehage og 
deretter videregående skole der hun fikk 

lærlingeplass i barne- og ungdomsarbeider-
faget i august 2018. Dina har fagbrev som 
industrimekaniker som hun tok på Bilfinger i 
2012, og etter å ha vært lærervikar på MVG i 
3 år har hun nå startet et utdanningsløp for å 
bli yrkesfaglærer.

Dina og Kristina på rett plass!

Vi er heldige som kan bidra til at elev-
ene bli mer og mer selvstendige og 

virkelig blomstre, det gir inspirasjon og 
energi til å stå på for dem!

DINA STRØMDAL OG KRISTINA LEA

Kristina Lea og Dina Strømdal har funnet sin plass i arbeidslivet. 
De to sprudlende og engasjerte damene er begge ansatt ved Meløy 
videregående skole i Glomfjord.

Klar plan
Kristina forteller at hun startet på fagbrevet 
i barne- og ungdomsarbeiderfaget etter vide-
regående skole i Stavanger, men at hun følte 
det ikke ble rett vei. Men når hun nå har 
hoppet på igjen, føler hun at det annerledes.
- Jeg er absolutt på rett sted nå! Fagprøven 
skal avlegges i november, og jeg har også søkt 
påbygging på Ørnes, for planen er å fortsette 
utdanninga.
 - Hvorfor tror du det ble så annerledes nå?

- Det er «mer meg» å jobbe med ungdommer 
enn med barnehagebarn. Jeg synes det er mer 
utfordrende, og det å se den store utviklingen 
de har i løpet av skoleåret, er veldig givende!

Krevende kombinasjon
Dina er ansatt delvis som miljøarbeider og 
delvis som lærer. Samtidig går hun samlings-
basert utdanning, og etter 3 år vil hun være 
yrkesfaglærer i teknisk industri- og prosess-
faget. 

- Det er krevende å kombinere jobb og ut-
danning, men jeg er sikker på at det er dette 
jeg vil! 
Etter å ha vært vikar-lærer ønsker hun sterkt 
å få denne utdanningen for å kunne under-
vise videre.

Stort engasjement
I beskrivelsen av skolehverdagen er de sam-
stemte: 
- Her er ingen dager like! Vår rolle her er 

å bidra til at ungdommene utvikler seg, at 
de øker mestringen hver dag. Vi er heldige 
som kan bidra til at elevene bli mer og mer 
selvstendige og virkelig blomstre, det gir 
inspirasjon og energi til å stå på for dem! 
Det å kunne være en støttespiller for de som 
sliter litt, se hver enkelt for den de er og få 
den gode kontakten med dem, motiverer oss 
hver dag. 

Tekst: Astrid Berbusmel. Foto: Edmund Ulsnæs
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Bor i Glomfjord med barna Isak 14 år og Magnus 10 år. Opp-
vokst i Jektvika i Rødøy. Fagbrev industrimekaniker i 2012, 
nå under utdanning til yrkesfaglærer. På fritiden liker hun å 
gå turer for å «lade batteriene».

Født og oppvokst i Stavanger, men sier hun har flyttet til 
Meløy for å bli! Hun kom hit i 2017, bor på Neverdalsnes-
set sammen med Robin Myrvang (26), har barna Emilie 8 
år og Pernille 4 år. På fritiden tar hun gjerne turer med de 
tre hundene sine. 

DINA MARITA STRØMDAL (32)

KRISTINA LEA (27)



 

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Oppvokst i Neverdal i Meløy, datter av Nina 
H. Brattøy (f. 1970) og Kurt-Steve Brattøy 
(f. 1969), og lillesøster til Kristina (25, 
prosessoperatør Equinor) og Kristian (22, 
lærling Yara Glomfjord). Tok mekaniske fag 
ved Meløy videregående skole, og kran-
skole i Ålgård i Rogaland høsten 2018. Er 
nå lærling i kran- og løfteoperasjonsfaget 
for Equinor på Oseberg feltsenter om lag 
130 kilometer nordvest for Bergen. 

 KAMILLA HAGEVIK       
BRATTØY (18)

- En vanlig arbeidsdag begynner med frokost 
klokka halv sju, og så er det på med kjele-
dressen og mønstre i kafferommet til morra-
møte. Vi har båtanløp fra Mongstad onsdag, 
fredag og søndag, og ellers er det å hjelpe til 
med interne løft, være anhuker, merke con-
tainere, kontrollere livbåter – foreløpig er jeg 
kun nede på dekk, forklarer 18-åringen.
Nå er hun hjemme i Meløy, antrukket i 
fritidsklær. Men jobben hennes, den krever 
flyreise sørover og vestover i landet, og så 
ut i havet. Kamilla H. Brattøy er ansatt ved 
Equinor’s Oseberg feltsenter, 130 kilometer 
nordvest for Bergen.

- Jeg er en travel kvinne med mye å rekke 
over på fritiden. Jeg regnet med at mekaniske 
fag og industriteknikk ville gi litt mindre 
kveldsarbeid, så derfor valgte jeg dét etter 
grunnskolen, sier den målbevisste, fokuserte 
og kunnskapsrike lærlingen.
Og faget, dét er ikke hva som helst. Å ta 
kran- og løfteoperasjonsfaget gjør Kamilla til 
én av relativt få, og ikke mindre av at hun er 
kvinne.
- Men nå mangler jeg bare fire fag for å få 
generell studiekompetanse. Målet mitt er 
nemlig et helt annet yrke, røper hun.

Uredde Kamilla
Etter Meløy videregående skole har Meløy 
BedriftsService formidlet læreplass til 
Kamilla fra Neverdal. Som sine prosesso-
peratør-storesøsken Kristina og Kristian 
går hun industriveien, men altså ikke i 

Det handler mye om å være 
fokusert, ikke bli stressa, 

tackle ulike situasjoner og 
være konsekvent – jeg tror det 
vil passe bra for meg.

KAMILLA H. BRATTØY

Det kiler litt i magen når jeg 
tenker på alt ansvaret, men 

jeg er en ganske uredd person. 
Og jeg vil opp i krana, for jeg 
tar ikke denne utdannelsen for 
å gå på dekk!

KAMILLA H. BRATTØY

Klar kurs for Kamilla
Svært ung, men med godt gjen-
nomtenkte mål for alt som skal 
skje videre i voksenlivet. I vår 
går Kamilla (18) i lære i et utra-
disjonelt yrke, og langt til havs. 
Hennes Plan A, derimot, er noe 
helt annet…

kjemisk-teknisk forstand. Hun har valgt et 
nokså utradisjonelt fag, og etter tre måne-
ders krankurs går hun nå i lære på dekket av 
Oseberg Alfa og Oseberg Delta-plattformene 
– fra i sommer kan den unge damen ta plass i 
kran-styrhuset.
- Det kiler litt i magen når jeg tenker på alt 
ansvaret, men jeg er en ganske uredd person. 
Og jeg vil opp i krana, for jeg tar ikke denne 
utdannelsen for å gå på dekk!

- Å være kranfører på en plattform eller 
en båt er vanskeligere enn på land, for det 
er både sjø og vind å ta hensyn til. Det er 
sjelden vindstille ute i Nordsjøen, og selv om 
bølgene kan se små ut oppe fra plattformen, 
er de vanligvis ganske store, forteller Kamilla 
oss.

….skal egentlig bli….?
- Men….du har egentlig et annet mål?

- Ja, jeg har lenge hatt en plan om å bli flyge-
leder. Det handler mye om å være fokusert, 
ikke bli stressa, tackle ulike situasjoner og 
være konsekvent – jeg tror det vil passe bra 
for meg.
Vi tror henne. I intervjuet framstår denne 
unge meløyfjæringen som både strukturert og 
ferdig-ryddet i hodet – altså hvor hun skal og 
hva hun vil. Kamilla tenker Tverlandet eller 
Stjørdal som bosted – mulighet for landlige 

strøk for henne, hobbyene og kommende 
barn, men samtidig ikke for lang reise til 
jobben på flyplassen. Skulle karakterene ikke 
holde til flygelederutdanning, blir det plan B. 
Dét betyr Meløy, som betyr færre jobbmulig-
heter, men da kan lederutdanning bli aktuelt. 
Egenskapene hennes rimer godt med å ha en 
lederjobb.
- Å jobbe offshore passer kanskje ikke for 
alle. Jeg liker å komme hjem hver dag – jeg 

vil være sammen med familien og med hes-
ten min – så Nordsjøen-turnus er nok ikke 
noe for meg, innrømmer hun som til nå har 
vært arbeidsperioder ute på plattformen.

Mange lokale fjes
Nestlederen i Meløy Hestesportslag møter 
mange Meløy-lokale fjes når hun helikopteret 
lander på dekket. Kenneth Ytresand, Terje 
Werningsen, Arne Iversen, Bernt Vatne og 

Tom Inge Nilsen jobber alle på Oseberg 
feltsenter. Og Sverre Wilmann, som nå bor i 
Drammen.
- Jeg har fått mange spørsmål om hvordan jeg 
fikk denne jobben, bekrefter Kamilla.
- Karaktersnittet mitt var noe sånt som 5,2, 
som kanskje ikke er så voldsomt, men like 
viktig er det nok at jeg hadde 0 ugyldig 
fravær fra videregående skole. Og så gjorde 
jeg det godt på intervjuet, med en ryddig og 

oversiktlig perm. Og så betyr det litt at jeg er 
jente – Equinor er klare på at de skal ha inn 
begge kjønn. Så i det faget jeg har valgt var 
det absolutt et pluss for meg at jeg er jente.
Avslutter hun som straks styrer store kraner 
med store løft. Men som om få år vil styre 
flytrafikk.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Terje Halsan AS er en solid og erfaren an-
leggsentreprenør med tradisjoner tilbake til 
etableringen av gjødselfabrikk i Glomfjord 
etter 2. verdenskrig. Kristen Anders Halsan (f. 
1954) har videreført og videreutviklet driften etter 
sin far Terje, og virksomheten har i dag 17 ansatte 
og en omfattende maskin- og utstyrspark. Terje 
Halsan AS utfører det meste av oppdrag innen 
grunnarbeid, masseforflytning, løft med kran og 
avfallshåndtering. Bedriften var hovedentreprenør 
for nye Glomfjord Torg, og har i 2018-20 viktige 

Kristen Halsan, 
daglig leder

oppdrag i byggingen av Meløy’s nye omsorgssenter på Ørnes. Dagens aksjeselskap 
ble etablert i 1986 og eies av Kristen, som også har sine tre barn Stine Mari, Chris 
André og Mattis ansatt i virksomheten. Terje Halsan AS har også eierskap i de lokale 
selskapene Aminor AS, Meløy Havnebygg AS, Xpo Arctic AS og Meløygruppen AS.

Terje Halsan AS
Garasjeveien 5
8160 Glomfjord
Telefon: 75 75 25 91
Telefon: 48 27 48 27
post@halsan-as.no

Helgeland Smolt AS er laksesmolt-produ-
senten som på få år er blitt blant de største 
virksomhetene i både Gildeskål og Rødøy. 
Selskapet har siden 2010 nemlig både bygget 
nytt og så utvidet i to runder i Sundsfjord, og 
bygget nytt anlegg i Reppen. Virksomheten ble 
stiftet 15. oktober 2007 som Nova Smolt, sene-
re Sundsfjord Smolt AS. Så kom datterselskapet 
Helgeland Smolt AS i september 2012, i forbin-
delse med Reppen-byggingen. Fra årsskiftet 
2018-19 er selskapene fusjonert og videreføres 

Tor Arne Gransjøen,
daglig leder

som Helgeland Smolt AS. Avdelingene i Reppen og Sundsfjord har samlet 30 
driftsoperatører, og i tillegg fem personer som har funksjoner begge steder, 
slik som daglig leder, veterinær og sjefene for kvalitet, teknisk og produksjon. 
Helgeland Smolt AS eies av Nova Sea AS (74 %), Lovundlaks AS (16), Gildeskål 
Forskningsstasjon (5) og Selsøyvik Holding AS (5). Styreleder er Odd Lorentz 
Strøm (f. 1961) mens daglig leder er Tor-Arne Gransjøen (f. -64).

HELGELAND SMOLT AS
Reppen, 8186 Tjongsfjord
Post: 8764 Lovund
Tlf. 75 09 19 00 

Epost@novasea.no
Web.: www.novasea.no/avdelinger/
helgeland-smolt

 Ja, jobben betyr et stort ansvar, og jeg skal gjøre store og tunge løft. Men, jeg er ganske uredd 
av meg, og gleder meg til å komme opp i krana på Oseberg feltsenter, forteller Kamilla H. Brat-
tøy. Vi har knipset henne på Ørnes hotell, og det innfelte jobb-bildet er hennes private. 
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- Jeg setter 4-5 mann på dette arbeidet, og 
selve molokroppen skal nok være bra ferdig i 
løpet av mai, antyder Frank Robert Svends-
gård.

Godt i gang
Som du skjønner av bildene: det er full gass 

for ny fritidshavn 
på Reipå. Frank 
Robert’s Reipå Ei-
endom AS signerte 
kontrakten med 
Reipå Båtfore-
ning tidligere 
denne måneden, og 
begynte anleggsar-
beidet umiddelbart. 
Ved munningen 
av Reipåga, rett 
vest for Fore kirke. 

20-30.000 kubikk steinmasser skal bli til 
130 x 100 meter molo, og i tillegg til nær 
80 båtplasser planlegges en rekke sjøhus på 
moloen og på land.
- Båtforeningen skal kunne legge ut flyte-
bryggene sine i sommer. Selve moloen må 
plastres og pyntes, så dét arbeidet fortsetter 
utover neste år, opplyser eiendomsutvikleren 
– han er også daglig leder og eier av Reipå 
Knuseri, som nå gjør jobben.

Ja, han får det hektisk, båtforening-le-
der Karl Erik Hansen på Reipå. For det 
er ikke mer enn tiden og veien til at han 
og resten av medlemmene må ha flyttet 
ut av dagens Reipå Havn.
- Vi må være ute 1. august, for da er det 
sagt at mudringen i Reipå Havn skal 
igang. Så da må vi legge ut flytebrygger i 
ny-havna fra 1. juni. Det blir fryktelig tra-
velt, med ferietid og det hele, vedgår han.

- Her i Glomfjord er det gjort banebry-
tende arbeid gang etter gang etter gang, 
gjennom over 100 år med stolt industri-
historie. Og det er dette vi gjør på nytt 
i dag, derfor skal industriparken ses på 
som et interessant sted å etablere seg – et 
miljø der man kommer kjapt til masse 
kompetanse, mener Stine Estensen.
Hun sitter ved møtebordet sammen med 
sin egen kollega Finn Nordmo i Meløy 
Utvikling KF, og Leif Kristiansen – Yara 
Glomfjord’s 
avdelingssjef for 
driften av Glom-
fjord Industri-
park. Våren 2019 
legges planene for 
en annerledes og 
bedre profilering 
av parkvirksom-
heten.

For lite med
- Sammen med steder som Rjukan og 
Notodden er Glomfjord fra gammelt 
av et av de mest særpregede og tradi-
sjonsrike industrisamfunnene i Norge, 

understreker Leif.
- Vi har alltid vært 
veldig gode på 
omstilling, og er det 
fortsatt. Men, dette 
må vi bli flinkere til 
å vise fram for po-
litikere og premis-
sleverandører for 
eksempel på fylket 
– de som påvirker 
rammevilkårene for 

Vil ha leder-debatt
Lederne i park-bedriftene 
utfordres: hva skal Glomfjord 
Industripark stå for, og hvor-
dan skal man klare å snakke 
utad med én stemme?

- I industriparken i Glomfjord er det gjort banebrytende arbeid gang etter gang i over 100 år. Vi 
er eksperter på omstilling og må bli flinkere til å vise dette fram, der hvor rammevilkårene våre 
avgjøres, mener Leif Kristiansen og Stine Estensen i Glomfjord Industripark.

Leif Kristiansen Stine Estensen

Da er det viktig at vi har 
alle bedriftslederne 

med oss i diskusjonen om 
hva vi skal være kjent for, 
og hva vi skal fortelle.

LEIF KRISTIANSEN

det vi driver med. Vi må bli mer synlig i 
de viktige debattene, mener han.
9. mai samler han bedriftslederne til 
nytt GIP-forum. Da skal det diskuteres 
hvilken merkevare industriparken ønsker 
å framstå som. Og ikke minst planene 
for en ny type profilering. Et første tiltak 
er sommerens lansering av en helt ny 
nettside for Glomfjord Industripark.

Lederne må med
- Men for å nå bedre ut med det vi 
ønsker å fortelle, kan det være viktig å 
snakke med én stemme. Da er det viktig 
at vi har alle bedriftslederne med oss i 
diskusjonen om hva vi skal være kjent for, 
og hva vi skal fortelle.
Yara er riktignok selskapet som eier 
både områder og infrastruktur i par-

ken. Men samtlige 
15-20 virksomheter 
i næringsklyngen er 
tjent med profilering 
for å rekruttere dyktige 
arbeidstakere, og for å 
lokke nye etableringer 
til et allerede sterkt fel-
lesskap. Flere bedrifter 
betyr enda mer faglig 
bredde, og flere å for-

dele felleskostnader på.
- I vårt profileringsarbeid er det viktig og 
naturlig å ha god dialog med Meløy Tett 
På, altså rekrutterings- og tilflytterpro-
sjektet. For på veldig mye har vi akkurat 

de samme målene, 
fastslår Leif.

Tekst og foto: 
Edmund Ulsnæs

Båt-innflytting i sommer
Med april kom også en viktig anleggsstart for det som skal gi vik-
tig forbedring i fiskerihavna på Reipå. Svendsgård & Co. er i gang 
med byggingen av den nye fritidshavna. 

I høst skal fritidsbåt-flåten i Reipå Havn flyttes hit, nær sentrum av tettstedet. Anleggs-
maskinene fra Frank Robert Svendsgård (t.h.) og Reipå Knuseri har vært i gang siden 
begynnelsen av denne måneden, og båtforening-leder Karl Erik Hansen gleder seg stort. 
Innfelt er tegning fra arkitekt Unni Furfjord.

Frank Robert Svendsgård

Jeg har hatt interessenter på 
å kjøpe hele sjøhus-prosjek-

tet, så vi får se hva jeg velger. 
Planen er uansett at ting kan 
være byggeklart på denne 
tiden neste år.

FRANK ROBERT SVENDSGÅRD

Havn og boliger
Sjøhusene. Arkitekt Unni Furfjord har tegnet 
inn 26 slike fritidshus på moloen og på land. 
En annonse i Det Norske Bransjemagasinet 
resulterte i mange henvendelser til Frank 
Robert, fra hele landet.
- Reipå Eiendom AS skulle bare være en slags 
hobby for meg, men nå er det blitt litt mer. 
Det er en mulighet å ta både byggingen og 
risikoen og avkastningen, men nå er det jo 
ikke bygging av fritidshus som Reipå Knuseri 
driver på med. 
- Jeg har hatt interessenter på å kjøpe hele 
sjøhus-prosjektet, så vi får se hva jeg velger. 
Planen er uansett at ting kan være byggeklart 
på denne tiden neste år.
Fritidshavna er allerede under bygging. Først 
rensking av sjøbunnen, og så kjøring av inntil 
1.000 kubikkmeter masse pr. dag i noen 
hektiske uker nå på vårparten.
- I år skal Kystverket sørge for mudring og 
ombygging av fiskerihavna, så det er viktig 
å være i rute med å flytte ut fritidsbåtene 
derfra, opplyser Frank Robert.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

" Jeg tror ikke det  er mange båtforeninger 
som har opplevd  det samme!

KARL ERIK HANSEN

Fordi utbyggeren gir en svært gunstig avtale, trenger ikke 
båtforeningen låne én krone. Men har det travelt, ja.

Ros til Svendsgård
Men er samtidig meget fornøyd 
med tingenes tilstand. 52 båtplassei-
ere skal være med til Frank Robert 
Svendsgård’s splitter nye havn for fri-
tidsbåter – den som ligger 700 meter 
nærmere Reipå kirke. Ikke minst er 
økonomien hyggelig.
- Vi har en meget gunstig betalings-
avtale med Svendsgård, som gjør at vi 

ikke trenger å låne penger i det hele tatt. 
Jeg tror ikke det er mange båtforeninger 
som har opplevd det samme!
Et nylig eiendomssalg i Reipå Havn til 
Meløy kommune innbragte dessuten nær 
1,9 millioner kroner, i tillegg til salg av 
båtplasser til nye medlemmer.  I sine nær 
40 år har foreningen heller ikke gjort 
store investeringer, og har dermed hatt 
solid med penger på bok.

- En berikelse
- Vi har stadig vekk henvendelser fra folk 
som vil ha båtplass, så de 77 båtplassene i 
ny-havna må nok utvides etter hvert. Nå 
blir også beskyttelsen mot uvær fra vest 

og sørvest enda bedre, sier han fornøyd.
Medlemmene hans er hovedsakelig bosatt 
i Reipå- og Ørnes-området, men flere er 
også hyttefolk, fra andre steder i Salten. 
At ikke samtlige 66 båtplass-eiere blir med 
på flyttelasset fra Reipå Havn, har blant 
annet med høy alder å gjøre.
- Planene om sjøhus er veldig spennende, 
og jeg håper virkelig at de blir gjennom-
ført. Dette vil være en stor berikelse for 
både havna og hele området her, og kan-
skje kan vi få oppstillingsplass for bobiler, 
med dusj, toalett og andre fasiliteter, sier 
Karl Erik.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Halsa Bygg AS
Dalheimveien 2
8178 Halsa

Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

Meløy Energi AS
Kystveien 4
8150 Ørnes
Telefon: 75 72 01 70
www.meloyenergi.no
firmapost@meloyenergi.no

Ny Næring profilerer næringslivet i Meløy, Gildeskål og Rødøy, og først og fremst 
våre 22 faste samarbeidspartnere, som du ser presentert på disse to sidene. Ny 
Næring har som formål å finne og fortelle suksesshistorier fra disse virksomhe-
tene, og gjør dette i samarbeid med stolte ansatte og stolte bedriftsledere. Ny 
Næring produseres og gis ut av selskapet Ny Næring AS.

Våre samarbeidspartnere: NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

Helgeland Smolt AS
Reppen, 8186 Tjongsfjord
Post: 8764 Lovund
Tlf. 75 09 19 00 
Epost@novasea.no
Web.: www.novasea.no/avdelinger/
helgeland-smolt

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

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

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

Reipå Knuseri AS
Dalen, 8146 Reipå
Telefon: 414 05 549
Telefon: 417 68 198
www.reipaaknuseri.no
fransve@reipaaknuseri.no

Simonsson & Widerberg
Lean Consulting AS
8145 Storvik
Telefon: 90 61 18 74
info@swlean.com
www.swlean.com

Solhaug byggevare AS
Halsa
Holandsfjordveien 164, 8178 Halsa
Ørnes
Spildra, 8150 Ørnes 
Tlf: 75 72 14 40
post@solhaugbyggevare.no
www.monter.no

Moldjord Bygg 
og Anlegg AS
Moldjord
8110 Moldjord
Tlf. 75569440
post@moldjord.no
www.moldjord.no

MELØY BEDRIFTSSERVICE AS
Postboks 17, 8161 Glomfjord
Telefon: 75 71 99 00
post@mbs-as.no 
www.mbs-as.no 

Norwegian Crystals AS
Ørnesveien 3 
8160 Glomfjord
Telefon: 75 72 32 00 
post@crystals.no
www.crystals.no

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

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

Terje Halsan AS
Garasjeveien 5
8160 Glomfjord
Telefon: 75 75 25 91
Telefon: 48 27 48 27
post@halsan-as.no

Ewos
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

I forbindelse med nedleggin-
gen av ammoniakkfabrikken i 
Glomfjord i 1993 tilrettela Norsk 
Hydro for nye virksomheter på 
sitt område. Selskapet Meløy 
Næringsutvikling AS ble stiftet i 
samarbeid med Meløy kommune, 
og skulle koordinere næringsut-
vikling og tilrettelegging for nye 
arbeidsplasser. Fra 2002-03 ble 
Glomfjord Industripark formelt 
etablert, ikke som eget selskap, 
men som egen avdeling under 
Hydro - i dag Yara Glomfjord. 
GIP ledes av Leif Kristiansen, 
og åtte ansatte fordelt på tre 
avdelinger drifter infrastruktur 
som vei, vann, avløp, instrument-
luft og el-kraft på oppdrag fra 
gjødselfabrikken og de andre 
virksomhetene i næringsklyngen 
i Haugvika og ved Glomfjorden. 
Siden år 2000 er det, inkludert 
REC's betydelige bidrag, inves-
tert 250-300 millioner kroner 
i utbygging og forbedring av 
infrastrukturen, og GIP har i dag 
tilgjengelig 100 MW elektrisk 
kraft og et godt og omfattende 
fordelingsnett på vann, avløp og 
strøm. GIP har også ansvar for en 
rekke bygg som ikke benyttes i 
produksjonen hos Yara Glomfjord, 

og har ledige tomter for nærings-
etablering. Omlag 15 selskaper 
har virksomhet med ansatte i 
industriparken.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

O R G A N I C

O R G A N I C

O R G A N I C

Selstadvinduet AS
Selstadveien 65
8149 Neverdal 
Tlf.: 75 72 12 40
Epost: post@selstadvinduet.no
Web.: www.selstadvinduet.no

Leif Kristiansen, leder i Glomfjord Industripark

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Arnøy Brygge AS

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

Meløy videregående skole
Hovedadministrasjonen
Pb 55, 8161 Glomfjord
Tlf. 75652500
post.meloy@vgs.nfk.no
www.meloy.vgs.no

Meløy Elektro AS
Kystveien 4
8150 Ørnes 
Telefon: 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

Glomfjord Industripark
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Tlf. 75 71 99 00
www.glomfjordindustripark.no
Kontaktperson: 
Leif Kristiansen, avdelingsleder
Tlf. 41458827
Epost: leif.kristiansen@yara.com
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Glomfjord Industripark (GIP)

Mowi Norway AS
8161 Glomfjord
Tlf. 21562440
Web.: www.mowi.com
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- Han har sin hovedarbeidsplass på 
el-avdelingen og har vist at han kan 
sine ting, fastslår Thomas. 
Selv om Joseph aldri har tatt 
norsk fagbrev har han hatt mange 
utfordrende oppgaver å utføre. I 
august blir han pensjonist, da fyller 
han 70 år. 
- Bilfinger har vært en god arbeids-
plass for meg. Jeg kunne ha sluttet 
før, men har ønsket å være i jobb. 
Det er bra for hode og kropp å 
holde seg i aktivitet, sier den spreke 
69-åringen. 

Forlot alt
Joseph Teah tok sine første skritt i 
Liberia. Hele familien hans flyktet 
i 1993 fra Greenville i Liberia 
pga borgerkrig. De kom til byen 
Dabou på Elfenbenskysten etter å 
ha forlatt alt. 
- Å flykte fra sitt hjem og alt man 
eier, var dramatisk og vanskelig å 
snakke om, sier han.
Familien skapte seg et nytt liv. 
Joseph er utdannet i el-fag og i Li-
beria jobbet han på en kraftstasjon, 
men uten papirer var det ingen 
selvfølge å få jobb i Dabou. Ved 
hjelp av bekjent-
skaper kom han 
i kontakt med 
et firma som var 
villig til å la ham 
prøve seg, og 
han fikk bevise 
at han kunne sitt 
fag. Etter 9 år i 
Dabou ble det av 
ulike årsaker vanskelig å fortsette å 
være der, og med status som FN-
flyktning ble det ordnet med nytt 
hjemland. Varme og sol ble byttet 
med snø og lave temperaturer da 
Joseph, tre små barn og hans mor 
kom til Glomfjord i oktober 2003.

Ungdommelige Joseph 
blir pensjonist 

Inne i varmen på Bilfin-
ger finner vi en mann 
som er vant med et helt 
annet klima enn det 
Glomfjord kunne by på 
en dag i mars.  Joseph 
Teah er ansatt på Bilfin-
ger som hjelpemann, og 
der har han vært siden 
2008. Hans arbeidsleder 
Thomas Wassvik skryter 
av Joseph og forteller at 
han bidrar i hele bedrif-
ten. 

Overgangen fra Elfenbenskysten til Glomfjord 
var stor, men vi ble veldig godt mottatt! Ute 

er det kaldt, men menneskene her er varme. Jeg 
liker den norske kulturen, hvordan folk tar vare på 
hverandre. 

JOSEPH TEAH
  JON JOSEPH GEESAY TEAH (69) 

Bilfinger har vært 
en god arbeids-

plass for meg. Jeg 
kunne ha sluttet 
før, men har ønsket 
å være i jobb. Det 
er bra for hode og 
kropp å holde seg i 
aktivitet.  

JOSEPH TEAH

Språk viktig
- Overgangen fra Elfenbenskys-
ten til Glomfjord var stor, men 
vi ble veldig godt mottatt! Ute er 
det kaldt, men menneskene her 
er varme. Jeg liker den norske 
kulturen, hvordan folk tar vare på 
hverandre. 
Hans mor valgte å dra tilbake til Li-
beria etter to år, hun syntes klimaet 
her ble for kaldt. Joseph, barna 

Love, Darling og Jimmy ønsket å 
få lære seg norsk så fort som mulig. 
Joseph snakker engelsk, fransk og 
norsk i tillegg til sitt morsmål språk 
kru. 
- Det å lære seg språket var veldig 
viktig for oss da vi kom hit, vi 

ønsker å være en del av samfunnet 
her, da må vi kunne snakke norsk! 

Familien betyr mye
I 2008 kom også Josephs kone 
Joanna til Glomfjord. 
- Døtrene mine begynte å bli store 
og trengte sin mor, vi søkte om 
familiegjenforening og fikk det.
Joanna lærte seg kjapt norsk og 
jobber på Ørnes omsorgssenter. 

Sammen med 
Joanna kom to 
sønner til – Isak 
og Chris. Etter 
hvert kom et 
barnebarn, og 
Solomon bor hos 
sine besteforel-
dre. 
- Jeg har en stor 

familie med sju barn. Min mor som 
nå er 93 år bor i Liberia der også 8 
av mine 12 søsken bor.
Hans tallrike familie er spredt, men 
de holder tett kontakt med sosiale 
medier. 
- Jeg forteller ofte at Norge er 

verdens beste land å bo i! Skole og 
utdanning, helsevesen – alt er bra!
Joseph og Joanna kjøpte eget hus i 
2012 som er base for hele familien, 
også de barna som er i arbeid eller 
under utdanning andre steder.
- Vi blir her i Glomfjord! Dette er 
«hjem» for oss nå. Det har vært fint 
å kunne bruke min kompetanse i 
jobben her på Bilfinger.

Tekst: Astrid Berbusmel 
Foto: Emdund Ulsnæs

Joseph i sitt rette element – på jobb hos Bilfinger

Utdannet elektriker i Liberia, far til sju. Gift med Joanna Klågba Teah (50).  
Hans mor som er 93 år gammel bor i Liberia, faren omkom i borgerkrigen 
som gjorde Joseph og familien til flyktninger. Tre barn kom til Glomfjord 
sammen med Joseph i 2003. Love har tatt fagbrev som helsefagarbeider 
og bor nå i Bodø, Darling studerer psykologi i Oslo og Jimmy har fagbrev 
i byggdriftsfaget og bor i Glomfjord. Barnebarnet Solomon (7 år), Chris 
David og Isak er også  medlemmer i storfamilien. 

Joseph (69) ungdommelig og viktig hos Bilfinger.
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Med nytt navn og ny logo
Tradisjon? Absolutt! Men også mye nytt? 
Absolutt!

- For aller første gang kunne vi 
på Markedsdagen stille med nytt 
navn og ny logo. Og aldri før har 
vi hatt flere deltakere i vår årlige 
Vinterfestival-quiz! sier Rose 
Olsen fornøyd.
Tradisjonen tro: når Glomfjord-
samfunnet byr på sin faste 
Vinterfestival i mars, ja, da er 
Rose og hennes stab i Mowi fast 
inventar under Markedsdagen 
på torget. Og i år altså for første 
gang med ny logo på splitter 
nye vinterarbeidsklær, etter at 
Marine Harvest ble til Mowi ved 
årsskiftet.
- Vi fikk hele 203 svar på spørs-
målene i quiz-en vår, der årets 
hovedtema var bruk av antibio-
tika i oppdrett. Eller…rettere 
sagt manglende bruk av. Og 
så mange svar, dét har vi aldri 

fått før, opplyser Mowi-sjefen i 
Glomfjord.
Som er raus med rosen til de hele 
13 fra staben som stilte opp for 
bedriften denne dagen, og ikke 
minst de som holdt fortet og 
sørget for viktig produksjon i det 
lokale smoltanlegget. Raus var 
hun også i quiz-premieringen, 
pluss at hun og staben serverte 
sushi og fortalte om arbeidshver-
dagen for de ansatte.

Tekst: 
Edmund 
Ulsnæs. 
Foto: 
privat

I driften av en vanlig norsk kommune 
er det et velkjent faktum at befol-
kningsnedgang er roten til alt vondt, 
og -oppgang er grunnlaget for alt 
godt. Ikke særlig oppløftende, da, at 
Meløy’s folketall har krympet med 4,7 
prosent i omstillingsperioden 2012-18. 
I rettferdighetens navn skal det huskes 
at kommunen i denne perioden har 
vært rammet av en arbeidslivskrise 
av voldsomme dimensjoner – REC-
velten. I et lengre perspektiv, fra 2004, 
utgjør nedgangen 6,3 prosent – fra 
6.772 til 6.346 innbyggere. Dette viser 
tallmateriale som Tor Borgar Hansen 
fra analyseselskapet Oxford Research 
presenterte under denne månedens 
Meløyseminaret på Halsa. Rådmann 
Adelheid Kristiansen, som hadde ordet 
etter ham, lot imidlertid ikke dette 
dempe sin egen optimisme.

Tallenes negative tale
Meløy’s folketall utvikler seg ikke i rett retning. Men råd-
mannen er optimist.

 
Manuell avlesing av strømmåleren 
og innsending av kort i posten er 
det mange år siden Meløys befolk-
ning sluttet med. Siden 2004 har 
avlesingen skjedd automatisk, 
men nå har altså nye krav fra NVE 
medført at Meløy Energi nett AS 
nok en gang må bytte ut deler av 
måler-parken. Avansert målesystem 
(AMS) gir automatisk avlesing av 
strømmen ned til hvert femtende 
minutt. 

Innleide montører
- Dette er en stor jobb, og det 
praktiske skal utføres av et innleid 
firma som heter OneCo, forteller 
Anita Sannes som er prosjektleder 
hos Meløy Energi nett AS. 
- 3 montører starter jobben rett 
over påske og skal holde på frem til 
høsten. De skal bytte ut ca 3.000 
målere, altså ca. 200 pr uke.
Strømkundene dette gjelder mottar 
en SMS med forslag til tidspunkt 
for bytte av måler. Det er OneCo`s 
kundesenter som har ansvaret for 
disse avtalene, og det er de som 
må kontaktes dersom man ønsker 
endringer.
- Montørene skal jobbe både tidlig 
og sent, og det vil være mulig å få 
byttet målerne også på lørdager. 

Ingen strålefare
Noen har vært urolige for stråling 
fra den nye måleren. 

Ny strøm-måler til mange 
Meløy Energi nett AS 
har om lag 4.600 strøm-
målere omkring i kom-
munen. Nye krav fra NVE 
medfører nå at ca. 3.000 
av dem må byttes ut.

- Det er ingen grunn til bekymring. 
Vi benytter en teknologi som ikke 
medfører stråling, kommunikasjo-

nen skjer via kabel, sier Anita.

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

- Vi har unike forhold for å utvikle et 
bærekraftig næringsliv! Nå skal Meløy 
bli ledende blant norske kommuner 
på å stimulere til nyskaping, vekst 
i næringslivet og en miljømessig, bære-
kraftig utvikling! fastslo hun.
Kommuneadministrasjonen har søkt 
myndighetene om klimasatsingsmidler, 
og vil for alvor ta det ‘grønne skiftet’ 
til Meløy. Nettopp denne uken er også 
BYLIVsenteret på besøk – et utspring 
fra Norske arkitekters landsforbund – 
de skal hjelpe Meløy å ta en mer aktiv 
rolle i egen, bærekraftig utvikling.
- Det vi også jobber med, er digitalise-
ring. De neste årene må vi rekruttere 
mange av dagens unge arbeidstakere, 
de som er ‘født digitale’, fortalte Adel-
heid Kristiansen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Jimmy Tobiassen er stolt fagleder 
ved Meløy videregående skole på 
Inndyr. Det ble nemlig hjem-
meseier da tidenes første NM i 
akvakultur ble arrangert denne 
måneden. Skolenes egne deltakere 
Audun Sande Gangstø (18, fra 
Sandhornøy) og Asle Johan Ander-
sen (17, fra Valnesfjord) gjorde en 
utmerket jobb og stakk av med 
seieren.

- Men alle 
var med 
og støttet 
de to som 
represen-
terte skolen, 
og de øvde 
sammen i 
forkant av 
mesterska-
pet. Med 
slike utfor-
dringer blir 

det også økt fokus på tverrfaglig-
het, og at det er greit å være flink i 
skolefagene!  
Lag fra Troms, Nordland, 
Trøndelag, Sogn og Fjordane og 
Rogaland var påmeldt, etter å ha 
vunnet hver sine fylkesfinaler. Med 
klassen som heia-gjeng og mange 
andre tilskuere ble det en spesielt 
fin ramme rundt konkurransen, 
for Nordland-laget fra Inndyr som 
vant.
 - Det betyr mye for skolen vår å få 

Seieren gir samhold
- Forberedelsene til 
mesterskapet har ført til 
enda større samhold i 
klassen. Alle var med og 
støttet de to som repre-
senterte skolen.

ha et norgesmesterskap. Det setter 
oss på kartet, og gir oss positiv 
oppmerksomhet, mener Jimmy.
Oppgavene som skulle løses hadde 
spenn fra båtkjøring til dissekering 
av fisk og til plastsveising, og var 
både praktiske og teoretiske. Det 
var tett i toppen, siden bare 1,66 
poeng skilte første- og tredje-
plassen. 

Tekst: Astrid Berbusmel Foto: 
Petter Kjærnes

Jimmy Tobiassen

Oxford Research presenterte tall som ingen egentlig liker. Men Meløy-
rådmannen mener Meløy har unike muligheter.

Anita Sannes blant de flere hundre nye strøm-målerne 
som er ankommet lageret hos Meløy Energi nett AS.

Anita Sannes og Erika Olsen hos Meløy Energi nett 
AS holder styr på listene med kunder, og samarbei-
der med OneCo som utfører den praktiske jobben.
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Det aller første norgesmesterskapet i akvakultur endte med hjemmeseier til Meløy videregå-
ende-slevene Audun Sande Gangstø (med pokalen til venstre) og Asle Johan Andersen (med 
pokalen til høyre). - Dette gir bedre samhold blant elevene, sier fagleder Jimmy Tobiassen.
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Staben på bedriften på Forøya 
øker fra 34 til ca 50, og mange 
rekrutteres fra andre bedrifter i 
kommunen. Produksjonsleder 
Eirik Pedersen har hatt en stor 
jobb med intervjuer og anset-
telser.
- Det er en utfordring å få 
fagfolk til å flytte hit fra andre 
plasser i landet. Dette er ikke 
unikt for vår kommune, mange 
steder er det stor mangel på 
fagpersoner, både med fagbrev 
og høyere utdanning. 

Nye muligheter
I løpet av våren er altså mange 
nyansatte på plass på Cargill, 
og en av disse er Veronika 
Skjelstad som kommer fra 
Bilfinger. Hun har to fagbrev 
med seg i bagasjen, både som 
automatiker og elektriker. 
Veronika har allerede startet i 
sin nye stilling. 
- Jeg ønsket nye utfordringer, 
og på sikt tar jeg kanskje enda 
et fagbrev. Siden jeg nå skal 

jobbe i produksjonen og ikke i 
vedlikehold, åpner det seg nye 
muligheter. Det er alltid posi-
tivt å ha flere bein å stå på.
Noe annet som er nytt for 
Veronika er skiftarbeid. 
- Men det har gått greit så 
langt, sier Veronika. 
Fra mai blir det 5-skift-ordning 
på den voksende bedriften.

Disse har også fått fast jobb i 
Cargill Ewos:
Espen Hammer Hansen, 
Rasim Øzdemir, Mats-Torry 
Solhaug Dahl, Stein Wic-
tor Birkelund, Espen Johan 
Dahl, René Ringøy, Kjetil Aag 
Bårdsen, Ramona Sjøteig Sæle, 
Kim Eirik Antonsen, Joakim 
Myrvang, Veronica Skjellstad, 
Marius Myrvang, Ivan Ringøy, 
Ståle Mikkelborg, Ruben 
Jonassen.

Tekst: Astrid Berbusmel 
Foto: prikkenoverien

Ferskinger 
på Forøya
Ferske fjes er det mange av på Cargill for tiden! 
Bedriften oppbemanner pga nye avtaler – det 
gjør at produksjonen må økes betraktelig. 

Veronika Skjellstad kommer med 2 fagbrev til Cargill.

Oppvokst og fortsatt bosatt på Ørnes, tok meka-
niske fag i Glomfjord, kjølemaskinist og elektrofag 
i Bodø og jobb i produksjonen hos Cargill på Halsa 
fra 1997. Fagbrev i lager og logistikk og i kjemisk 
teknisk industri. Siden desember del av Cargill’s 
technical support team. Har barna Karoline (22), 
Benjamin (18) og Jonah (8) og er gift med Merete 
F. Jonassen.

  ANDERS EILERTSEN (43)

Oppvokst på Meløya, mekanikerutdanning i 
Glomfjord og Narvik, deretter mekaniker i 20 år 
hos Rapp Bomek i Bodø. I perioden formann i fem 
år, servicemekaniker i Nordsjøen i tre år, pluss 
periode som maskinist på ringnotsnurper.  Meka-
niker hos Cargill på Halsa fra 2008, og på Cargill’s 
technical support team siden desember. Bosatt på 
Vallsjøen ved Engavågen, gift med Solrunn og har 
datteren Tina Merethe (18).

 TORGEIR KRISTIANSEN (48)

- Det kan være rør på fôrflåtene 
som går tett, eller at det er noe som 
ikke stemmer med utstyret deres. 
Eller, det kan være selve fôret fra 
oss, for eksempel at det knuses og 
lager støv som igjen gir problemer 
for oppdretterne, forklarer Anders 
Eilertsen og Torgeir Kristiansen, 
lent over måleutstyret som de viser 
fram for oss. 
Cargill-ledelsen 
i Bergen ville 
styrke satsingen 
ytterligere på 
kundetilfreds-
het. I dette 
tilfellet hos de 
svært mange 
oppdretterne 
langs kysten – 
de som kjøper 
EWOS-fôr fra anleggene i Florø 
i Sogn og Fjordane, Bergneset i 
Troms og Halsa i Meløy, Nordland. 
Styrkingen: opprettelse av et helt 
nytt technical support team. Og 
to som ble hentet til spesialjobben 
var Forøya-veteranene Anders og 
Torgeir.

Anders – en reisende
- Det er en fantastisk variert og 
spennende jobb der vi reiser nesten 
hver eneste uke. Utrolig mange 
hyggelige folk å møte, og en fantas-

Det kan være ting ved 
måten flåtene kjøres 

på, og kanskje går det 
igjen på mange flåter 
- da kan man kanskje 
overføre løsningene til 
flere.

TORGEIR KRISTIANSEN

Det er en fantastisk 
variert og spennen-

de jobb der vi reiser 
nesten hver eneste 
uke. Utrolig mange 
hyggelige folk å møte.

ANDERS EILERTSEN

Reisende 
i support
Flere nye kunder betyr økt trøkk i produksjonen i 
Cargill’s fabrikker i Florø, Balsfjord og Meløy. Kunde-
ne er oppdrettere med mange titalls fôrflåter mellom 
Bergen til Kirkenes, og trenger teknisk hjelp til god 
drift. To veteraner fra Halsa-fabrikken ble utpekt til 
reisejobben.

tisk fin kyst! sier Anders om jobben 
han har hatt siden denne tiden i 
fjor. Reisene til jobb er både han 
og familien godt vant til – i om lag 
20 år har han dagpendlet mellom 
Halsa og Ørnes.
Nå reiser han land og strand rundt 
for å følge opp kvaliteten, helt 
fra fôret forlater fabrikk og til det 

sendes ut i merdene 
til laksen. Cargill har 
opplevd sterk økning 
i sin kundemasse, og 
kundekonsulentene i 
salgsavdelingen tren-
ger hjelp til å teknisk 
oppfølging – av kva-
litet og av kundenes 
behov. Anders og 
Torgeir samarbeider 
med oppdretterne 

for å sikre god flyt, god produksjon 
og god kvalitet.
- Man må være flink med folk. Og 
fleksibel på når vi skal jobbe – det 
blir mange kvelder og helger med 
skriving av rapporter, når vi har 
gjennomgått og inspisert fôrplatt-
former, sier Anders.

Ydmyk så det holder
I vår skal de kartlegge noe sånt 
som 45 helt nye flåter, hos en ny 
kunde. Og nå er det høysesong, i 
bransjen som leverer kvalitetsfôr 

til havbruksnæringa. Mange reiser, 
altså – og mange rapporter å skrive, 
mange videokonferanser å delta 

i. Og mange samtaler med de tre 
andre som er del av technical sup-
port team.

- Vi rekker to flåter på én dag. De 
har litt ulikt utstyr, og vår jobb 
blir å lete sammen med dem etter 
årsakene, når det er feil. Det kan 
være ting ved måten flåtene kjøres 
på, og kanskje går det igjen på 
mange flåter - da kan man kanskje 
overføre løsningene til flere. I til-
legg skal vi gå gjennom båtene to 
ganger i året – de som leverer fôret, 
for å sjekke at de har rette rutiner 
og utstyr som tar vare på kvaliteten, 
forklarer Torgeir.
- Flere og flere vil ha oss på besøk, 

og vi får veldig positive tilbakemel-
dinger til technical support team. I 
denne jobben må vi være ydmyke 
så det holder – vi kan ikke komme 
ut og tro at vi har alle svarene. De 
må vi finne sammen med kundene, 
understreker Anders.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Fra Cargill’s fiskefôr-fabrikk på Halsa skal det skipes ut betydelig mer ferdigvare 
hvert år de neste årene. Nå har to Halsa-veteraner fått viktige funksjoner i det nye 
technical support team – Anders Eilertsen (t.v.) og Torgeir Kristiansen reiser opp og 
ned langs kysten for å sikre god kvalitet og drift hos kundene i havbruksnæringa.

- Vi må være flinke med folk. Og ha et fleksibelt syn på arbeidstid og hvor vi 
skal jobbe, smiler Torgeir og Anders. Her viser de fram inspeksjonskameraet 
som ofte er i bruk i support-jobben.
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Etter 26 år i som ansatt hos 
Terje Halsan AS - og enda flere 
år i bransjen – har Håvard 
Jentoftsen havnet på skoleben-
ken igjen. Han tar utdanning 
på teknisk fagskole-nivå slik at 
bedriften selvstendig kan ta på 
seg oppdrag i tiltaksklasse 2. 
Dette er større prosjekter som 
skolebygg, boligblokker og 
driftsbygninger. Og det er jo 
slike prosjekter Terje Halsan AS 
deltar i, så langt med ekstern 
ingeniør-hjelp.
- Det er litt uvant med fore-
lesninger og lekser, og veldig 
lærerikt og interessant. 
Utdanningen er samlingsbasert, 
og i tillegg skal det svares på 
oppgaver mellom samlingene. 
Da vi snakket med Håvard 
tidlig i april hadde han nettopp 
avlagt sin første eksamen. 
Våren 2020 vil Håvard være 
ferdig.

Lang fartstid
Håvard startet sin karriere i 
Statens vegvesen etter å ha gått 
videregående skole i Glomfjord 
og på Fauske, og har fagbrev 
som maskinfører. Han kom til 
Terje Halsan AS i 1993, og har 
mange år bak ratt og spaker 
i anleggsmaskiner. Nå går 
det mest i regning på anbud 

og prosjektering, derfor også 
denne utdanningen.
- Men noen vakter i brøytebil 
og litt båtvakt med lossing 
av sekker for Yara blir det, 
forteller den erfarne anleggsar-
beideren.

Etterlengtet utbedring
Terje Halsan AS er involvert i 
flere prosjekter i nærområdet. 
Grunnarbeid og tilkjøring av 
betongelementer til det nye 
sykehjemmet på Ørnes er et 
oppdrag som har pågått store 
deler av vinteren og våren, i 
tillegg gjøres det flomsikring av 
Mosvoldelva i samme prosjekt. 
På nye Spildra skole skal det 
gjøres mer arbeid på uteområ-
det utover våren, blant annet 
skal det legges lede-linje for 
synshemmede. 
- 20. mai starter arbeidet med 
Glomveien, og går alt etter 
planen der vil dette prosjektet 
være ferdigstilt i oktober 2019. 
Dette er det mange som har 
ventet på, og i anleggsperioden 
vil veien bli stengt slik at det 
blir omkjøring via andre veier i 
Haugvik.

Tekst: Astrid Berbusmel 
Foto: arkiv

Ny kunnskap 
gir større 
selvstendighet
Nye krav til sentral godkjenning gir økte krav 
til kompetanse som er avgjørende for Terje 
Halsan AS. Dermed har Håvard Jentoftsen 
(46) åpnet nye skolebøker!

Håvard Jentoftsen på skolebenken i voksen alder.

16 personer møtte opp for å motta 
sitt fagbrev. I 2018 hadde opp-
læringskontoret 35 personer som 
avla og bestod fagprøve. De som 
hadde valgt å komme til utdelingen 
fikk en flott markering og et synlig 
bevis med flott innrammet fagbrev 
i handa. 
Leder for opplæringskontoret i 
Meløy Thomas Maruhn ønsket 
velkommen og gratulerte alle med 
vel gjennomført utdanningsløp. 
- Vi må også takke de bedrif-
tene som tar inn lærlinger, 
de gjør en stor og viktig 
jobb, og investerer i sin 
egen fremtid ved å ta på seg 
dette ansvaret. De tar vare på 
ungdommene i en viktig fase 
i livet.

Læring hele livet
- Det er aldri for sent å gjennom-
føre utdanning og ta fagbrev, sa 
ordføreren i sin tale. 
Meløy er en av kommunene i lan-
det som har flest lærlinger i forhold 
til antall innbyggere. Et fagbrev gir 
en kompetanse å bygge videre på.
- Reis gjerne ut og få erfaringer og 
mer utdanning, men kom tilbake 
til Meløy! Vi trenger dere! Et fag-

-En milepæl i livet! 
Slik beskrev ordfører Sigurd Stormo det å ta fagbrev. Fagbrevutdeling har vært 
en viktig begivenhet for Fylkeskommunen og opplæringskontoret i Meløy i 
mange år. De som har tatt fagbrev i 2018 ble invitert til et hyggelig arrangement 
i MBS-kantina siste fredagen i mars der musikalsk innslag ved Jøran Breivik og 
nydelig mat laget en festlig ramme.

Reis gjerne ut og få erfaringer 
og mer utdanning, men kom 

tilbake til Meløy! Vi trenger dere!
ORDFØRER SIGURD STORMO

Statistikken viser at det i 
Nordland er ca 70% som 
fullfører fagopplæring på 4 
år (2 år videregående og 2 
år som lærling), men mange 
flere blir ferdige i løpet av de 
neste 2-3 årene. 
- Det viktigste er at man 
faktisk fullfører! Ta heller 
en pause enn å slutte  helt, 
oppfordrer Espen.

Ikke bare ungdommer
Det er stadig 
flere som tar 
fagbrev i litt 
mer voksen 
alder på 
bakgrunn av 
realkompe-
tanse. De har 
jobbet i yrket 
i flere år og 
får derfor 
gå opp til 
fagprøven. 
3 av 4 av de som fikk utdelt 
fagbrevet i helsearbeid må vel 
kunne betegnes som voksne.

Det viktigste 
er å fullføre
Espen Edvardsen som deltok på vegne av 
yrkesopplæringsnemnda, er bekymret for det 
store frafallet i videregående opplæring.

Jeg kan som lærlin-
genes talsperson ut-

gjøre en viktig forskjell 
når det oppstår humper 
i veien. Det er bare å ta 
kontakt!

ESPEN EDVARDSEN, ELEV- OG 
LÆRLINGEOMBUD I NORDLAND

- Det er ikke alle som fullfører 
fagutdanning i ung alder eller 
på normert tid. Men det er aldri 
for sent, det er mange ulike år-
saker til at det man ikke følger 
det vanlige utdanningsløpet. 

Skaper dialog
- Hva er elev- og lærlingeombu-
dets rolle?
- Ombudet skal være elevenes 
og lærlingenes representant og 

talsperson. 
Jeg kan bistå 
i konflikter, 
skape kom-
munikasjon 
og dialog 
når ting blir 
vanskelige. 
I 2018 hadde 
ombudet ca 
300 henven-
delser fra lær-
linger, elever, 

skoler og foresatte. Lærlinger 
kan ha problemer med kontrak-
ten, utfordringer med arbeidsgi-
ver eller kan trenge informasjon 
om sine rettigheter som ferie, 
overtid og arbeidsmiljø.
- Lærebedriftene, instruktørene 
og lærerne har alle som felles 
mål å hjelpe lærlingene gjen-
nom utdanningen. Og alle er 
glade og stolte når de klarer å ta 
fagbrev! Jeg kan som lærlin-
genes talsperson utgjøre en 
viktig forskjell når det oppstår 
humper i veien. Det er bare å ta 
kontakt!

Tekst: Astrid Berbusmel

brev gir en retning for yrkeslivet 
– sånn også for meg, selv om jeg 
nå har et verv som det ikke finnes 
skole for, sa ordføreren i sin tale. 

Bolyst viktig
Rådmann Adelheid Kristiansen 
vektla dette med at livet ikke er bare 
jobb, vi må også satse på bolyst. 
- Vi kan ikke bare leve for å jobbe, 
men også jobbe for å leve. Meløy 
har plass til alle!

Hun viste også til utfordringen 
med å trekke til seg folk med 
utdanning.
- Både kommunen som arbeidsgi-
ver og privat næringsliv sliter med å 
få søkere på ledige stillinger der fag-
kompetanse og høyere utdanning er 
ønsket. Ofte er det to som trenger 
jobb, og vi må kunne «sy pakker» 
med både jobb og bolig. Dette er 
en stor utfordring der vi må jobbe 
på lag for å være et aktuelt og reelt 

valg for jobbsøkere.

Etterspurte fagpersoner
Yrkesopplæringsnemda i Nordland 
var representert med Espen Edvard-
sen, som også er elev- og lærlinge-
ombud i Nordland.
- Det er en stor begivenhet i livet å 
få fagbrev, både for den det gjelder, 
lærebedriften, opplæringskontoret 
og for lærerne som fulgte opp de 
unge i videregående skole. Det er 

også veldig gledelig at flere 
og flere velger å ta fagbrev i 
voksen alder. 
I Nordland fylke var det nes-
ten 1500 personer som tok 
fag- eller svennebrev i 2018. 
At Nordland er et godt fylke 
å bo i, og gir mange mulig-

heter for de som ønsker å bosette 
seg her, er noe vi ofte hører. I hele 
fylket er det stor etterspørsel etter 
fagutdannede folk. 
- Om dere velger å dra ut nå, så 
kom tilbake med kunnskapen de-
res. Dere er «Nordlands gull» som 
skal bygge lokalsamfunnene videre!

Tekst: Astrid Berbusmel
Alle bildene: Prikkenoverien

Tyra E. Ingebrigtsen tok fagbrev 
på Nexans på Rognan. -Flott 
bedrift å være lærling på, sier en 
meget glad og stolt fagbrevmot-
taker.

"
16 nybakte fagarbeidere fikk sine fagbrev, her er den glade gjengen sammen 
med (bakerst f.v.) Espen Edvardsen (yrkesopplæringsnemda), Bente Christensen 
(opplæringskontoret), ordfører Sigurd Stormo, rådmann Adelheid Kristiansen og 
Thomas Maruhn (opplæringskontoret).

Barne- og ungdomsarbeider: (f.v) Annica Wenberg, Marie-Amalie Åsvang 
Halvorsen, Ninja Bach-Rendal og Ole-Martin Waag Strømsvik

Helsefagarbeid: (f.v) Ramona Sjøteig Sæle (37), Mariann Stensrud (45), 
Rita Mari Eliassen Larsen (22), Pornchit Klinhom Bjærang (34).

2 generasjoner: Mor Eli og datter Marita med «bonus-søster» 
Birgitte (t.v.) fikk alle fagbrev i akvakulturfaget.

Produksjonsteknikk (f.v) Bendik Myrvoll Selstad, Tyra Eline Ingebrigtsen, 
elektro: Veronika Skjelstad, automasjon: Patrick Andrè Olsen Johansen 

Akvakultur: (f.v) Ulrikke Ottesen, Eli Ellingsen, Marita Stavnes, Birgitte Stenvik 
Iversen, Richard Strand

16 17

Espen Edvardsen, elev- og 
lærlingeombud i Nordland
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   INDUSTRIVISUALISERING AS

- En veldig god nyhet i en litt tøff periode, 
smiler Pål Einar Olsen.
Det tøffe er såpass tøft at han måtte permit-
tere deler av staben på 11 fra 29. mars. Den 
gode oppdragsflyten fra i fjor, den som til og 
med gav nyansettelse, den hadde stoppet litt 
opp.
- Men to av permitteringsvarslene er nå truk-
ket tilbake, og andre er blitt varslet om at det 
blir arbeid i permitteringsperioden. Fordi det 
er kommet inn nye oppdrag, og spesielt ett 
av dem er både stort og veldig spennende, 
fastslår INVIS-lederen fornøyd.

Og nyheten er:
Men først: 50 prosent av årsomsetningen. 
Ja, så mye hadde INVIS å gjøre for olje- og 
gassnæringene i en periode på 2 ½ år fra 
2011 til -14. Ekspertene på industriskanning 
og 3D-modellering i Glomfjord var ofte og 
lenge på oppdrag ute på offshore-installasjo-
nene langs norskekysten. Så kom bølgedalen 
i de oljerelaterte næringene.
- Ett oppdrag i 2015, ett i 2016 – dét var alt. 
Nå nettopp vurderte vi om vi i det hele tatt 
skulle gjøre den nokså kostbare fornyelsen av 
sikkerhetskurset for fem av de ansatte.
- Men så….skal vi få ut nyheten?
- Ja, nå har vi fått et stort oppdrag på Skarv-
skipet, 200 kilometer vest for Sandnessjøen. 
Etter tre år uten oppdrag fra olje- og gassnæ-
ringene, var dette selvfølgelig en veldig god 
nyhet for oss!

En ny vår
En tøff senvinter er altså blitt til en spennen-
de vår for engineering-virksomheten INVIS. 
To ansatte er på 14-dagerstur på Skarv-skipet 
idet vi gjør intervjuet med Pål Einar, og en 
ny utreise kommer 29. april. Jobben pågår 
minst til juni.
- Selve jobben gjør vi på oppdrag fra Aker 
BP, og vi skal kartlegge store områder på 

Tung vinter, lovende vår
Og nå: en spesielt god nyhet 
i en vanskelig periode! Nå får 
nemlig INVIS-ingeniørene gjøre 
noe de ikke har gjort på flere år.

Etter tre år uten oppdrag fra 
olje- og gassnæringene, 

var dette selvfølgelig en vel-
dig god nyhet for oss!

PÅL EINAR OLSEN

Pål Einar Olsen

skipet, til bruk i 
digitale strategier. 
Dette er altså ikke 
i utgangspunktet 
innhenting av et 
korrekt konstruk-
sjonsgrunnlag, slik 
vi vanligvis jobber.
- Men, når vi nå 
henter inn store 
mengder data på 
skipet, er det 

Stiftet 30. desember 2005 av Bjørn 
Wiggo Eriksen, og gründeren er fortsatt 
hovedeier (84,5 %). Fikk NHO Nordlands 
Nyskapingspris i 2008, og året etter 
SpareBank1 Nord-Norges næringspris. 
Bedriften har i dag 11 ansatte i lokaler i 
Glomfjord Industripark, og spesialiserer 
seg på industrimåling, laserskanning 
og 3D-modellering. Styreleder er Søren 
Solvang (f. 1960), daglig leder er Pål Einar 
Olsen (f. -80) og 2018-driftsresultatet ble 
326.000 kroner.

Etablert 2016 etter fusjon mellom BP Norge 
og Det Norske Oljeselskap. Børsnotert sel-
skap med om lag 1.400 ansatte og baser 
i Sandnessjøen, Stavanger, Trondheim, 
Harstad og hovedkontor i Oslo. Aker BP 
er operatør for feltsentrene Valhall, Ula, 
Ivar Aasen, Alvheim og Skarv, og er blant 
de største uavhengige og børsnoterte 
oljeselskapene i Europa, målt i produksjon. 
Omsatte i 2017 for 2.5 milliarder US-dollar, 
og største eiere er Aker ASA (40 %) og BP 
(30). Kilde: Aker BP.

 AKER BP ASA neppe en ulempe for oss, altså med tanke på 
mulige oppdrag i fortsettelsen, forklarer han.
Det 300 meter lange og 50 meter brede 
skipet var verdens største produksjonsskip 
for gass da det ble plassert på Skarv-feltet ved 
Helgelandskysten sensommeren 2011. Støt-
tefunksjonene og forsyningsbasen for feltet 
administreres fra Aker BP’s base i Sandnes-
sjøen.

Møysommelig arbeid
- Men tøff INVIS-vinter i år, altså?

Etter fem år med ‘oppdragstørke’ i olje- og offshorenæringene, kunne prosjektingeniør Bjørn Tore Hansen endelig ta helikopteret til Skarv-skipet ved Helgelandskysten denne måne-
den. IVIS har nemlig fått et stort oppdrag for Aker BP. – Etter en tung vinter var dette en veldig god nyhet, sier daglig leder Pål Einar Olsen. Foto Skarv-skipet: norskpetroleum.no

Smoltprodusenten Mowi 
ved Glomfjorden vil være 
helsefremmende som 
arbeidsplass. Og ser på 
fysisk aktivitet som både 
trivselsskapende og fore-
byggende for sykefravær. 
Derfor signerte bedriften 
i fjor høst samarbeids-
avtale med Glomfjord 
Alpinsenter AS.
- Derfor vil vi gi våre 
ansatte muligheten til 
å bruke alpinbakkene 
til trening og samhold, 
opplyser daglig leder Rose 
Olsen.
Og der har du bakgrun-
nen for disse bildene 
med typisk, god påske-
stemning! I begynnelsen 
av denne måneden 
inviterte Mowi ansatte 
med partnere, ja, men 
også samtlige barn og 
unge under 19 år. Til: 
aktivitetsdag i bakken.
- Vi hadde masse aktivite-
ter, uhøytidelige konkur-
ranser for store og små, 
og delte ut Mowi-effekter 
og mange fine premier, 
opplyser Rose.
I den økonomiske 
avtalen med Glomfjord 
Alpinsenter AS, som eies 
100 prosent av Glom-
fjord Idrettslag, sikret 
hun også 2 bedriftskort 
som har gitt hennes 
ansatte fri tilgang til bak-
kene denne sesongen.

Tekst: Edmund Ulsnæs

Moro i bakken 
– med Mowi
Slagordet ‘Salmon is good. Mowi is Goodness’ passet 
utmerket da smolt-staben i Glomfjord spanderte gratis-
dag i alpinsenteret.

I dag er det anleggsområde – om ett-par 
måneder håper vi at stasvær gjør det til 
travel badeplass.  Stia, den flotte stranda 
kloss inntil fylkesvegen mellom Ørnes 
og Reipå, gjøres nå lettere tilgjengelig 
for besøkende i alle aldere. Meløy kom-
mune har engasjert Reipå Knuseri som 
utførende entreprenør når prosjektet 

‘Stia for alle’ realiseres, sålangt med 
620.000 kroner i statlig støtte. I første 
omgang bygger Knuseriet ny adkomst-
vei ned fra parkeringsplassen ned til 
stranda, og senere har Meløy kommune 
som mål å bytte ut toalettbygget. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ny sommer – ny vei 
Reipå 
Knuseri 
tar job-
ben når 
Stia får 
ordent-
lig vei.

- Ja, starten på 2019 var dårlig. Men, vi 
jobber målbevisst mot markeder utenfor 
Meløy, og det er selvsagt veldig aktuelt å ha 
videre dialog med Aker BP. Ledelsen deres 
i Sandnessjøen ble obs på oss og hva vi kan 
levere, under et olje- og gasstreff på Nesna i 
desember. Det er tidkrevende og langsiktig å 
bygge relasjonene og tilliten som fører til nye 
oppdrag, men dette er et viktig arbeid for 
oss, forteller Pål Einar.
- Hva med det lokale?
- Vi har jobbet veldig mye for Yara de siste 

årene, men der er oppdragsmengden litt 
mindre nå. Så har vi fått mer ved Pelagia’s 
sildoljefabrikk i Bodø, pluss at vi bevisst har 
skaffet oss mer kompetanse slik at vi oftere 
kan ta totalansvar i prosjekter, avslutter Pål 
Einar.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Masse god stemning og mange barn i bakken 
da Rose Olsen og staben hos Mowi før påske ar-
rangerte aktivitetsdag i samarbeid med Glomfjord 
Alpinsenter. Med tommel opp ser vi hennes yngste 
medarbeider, Jonas Bjørklund. Begge bildene: 
Hans Ove Hagen
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Satsingene var knallharde, den nødvendige 
ryddingen tilsvarende tung, og dessuten: 
knallhard konkurranse. Ja, krevende år for ei-
ere og stab i Solhaug Byggevare AS. Virksom-
heten gikk nesten overende – så blodrøde var 
tallene etter eget nybygg og så leilighetskom-
plekset Lamarkgården. ‘Flere ganger tenkte 
jeg at dette ikke kom til å gå’, sa Ken-Henry 
Solhaug til Ny Næring sommeren 2016. 
Men i dag er fem selskaper gjort til to, og 
fjoråret gav hyggelig pluss i regnskapene. Og: 
‘erkefiendene’ Solhaug Byggevare og Halsa 
Bygg har slått sine virksomhetsområder 
sammen!
- Dette var veldig bra for alle parter, også 
kundene, mener Anita Taraldsen når vi tar 
Lederprat hos Solhaug Byggevare AS. 
- Vi legger ned entreprenørvirksomheten, og 
Halsa Bygg legger ned byggevarebutikken 
– det blir færre ledd, mer oversiktlighet og 
større konkurransekraft. Konkurransen har 
vært beinhard, ikke minst da vi kom over på 
Montér-konseptet og ble mer framoverlent 
overfor privatmarkedet enn før.

SOLHAUG BYGGEVARE
-SJEFEN OM:     

- Mindre konkurranse er ikke bra for forbru-
kerne?
- Da skal du huske at det fortsatt blir stor 
konkurranse. Saken er at det i mange år har 
vært unormalt mange aktører her, til å være 
et såpass lite marked.

Gledelig vekst
En ny hverdag er i gang for Anita og staben 
hun har ledet siden 2012. Alene som bygge-
varehandel på Halsa og Ørnes, rendyrking av 
butikkdrift, og med en splitter ny og kjempe-
stor hovedkunde, nemlig Halsa Bygg AS.
- Vi må tilpasse oss en litt ny verden – blant 
annet får vi en ny og veldig stor proffkunde ‘i 
fanget’. Men, det er en utrolig spennende tid, 
og muligens skal vi nå opp-bemanne med to 
stillinger i forhold til i dag. 
- Og, selv om fjoråret gikk bra økonomisk, er 

det både viktig og veldig gledelig at HENT 
gav oss leveransen av byggevarer til omsorgs-
senteret på Ørnes, smiler hun.
Etter flere år med driftsunderskudd i million-
klassen, presterte Anita & Co. et plussresultat 
på 2,5 mill. i fjor, etter rekordomsetningen 
58,8 millioner.

- Her må jeg gi mye ære til våre flinke og 
flotte ansatte – vi hadde aldri klart et så bra 
resultat i fjor, uten dem! 

Det nye Spildra
- Ok, en ny hverdag, altså. Hva nå?

- Ja, hvor skal jeg begynne? ler hun.
Vi snakker om handelsområdet Spildra ved 
Ørnes, som med Europris på plass drar 
kunder som aldri før. Ny Næring’s utsendte 
forteller om summingen, den om at en 
dagligvare-etablering kan være nært forestå-
ende.

- Dette er jeg ikke involvert i, men håper 
selvsagt at det blir slik. Med en dagligva-
rehandel på plass, tror jeg vi bare har sett 
begynnelsen. Flere store aktører vil etablere 
seg her. Jeg har en litt sånn halv-seriøs drøm 
om dette, humrer hun.

Drømmen er en shuttle-buss som henter 
reisende til Ørnes på ferga og hurtigbåten, og 
skysser dem til handelssenteret i Spildra og 
gjerne gartneriet i Neverdal. I dag opplever 
hun og de ansatte et betydelig behov for slik 
skyss.
- Hva med Ørnes sentrum, da?
- Jeg brenner for å bygge et sterkere Ørnes 
sentrum, og håper fortsatt dét skal lyk-
kes. Uansett hvor det satses, tror jeg det vil 
dryppe på annen handel, og mange store 
aktører vil uansett ikke kunne etablere seg i 
sentrum, mener hun.

Helt nytt – endelig
- Og hvordan vil du fortsette?
- Dét må bli med at jeg ikke synes vi er et 
komplett byggevarehus i dag! Når jeg ser 
hvor mye vi likevel selger på kjøkken og bad, 

Lederen
ANITA TARALDSEN, 
SOLHAUG BYGGEVARE

Bedre økonomi 
etter tøffe år
Spildra’s nye 
handelsdrøm
En kommende 
utbygging

er det nesten så jeg synes det er litt urettfer-
dig for kundene. Så, etter å ha snakket om 
dette i mange år, skal vi satse!
Anita forteller om planene der dagens Sol-
haug Byggevare-butikk på Ørnes skal bygges 
om. Dagens svært romslige lager tåler nemlig 
godt å miste noen hundre kvadratmeter.
- Jeg håpet vi skulle rekke det i år, men det 
har blitt for mange andre prosesser. Nå satser 
vi på å ha det ferdig på denne tiden neste år.
- Med større butikk kan vi lage en ordentlig, 
delikat og dynamisk utstilling av kjøkken og 
bad. Et slikt tilbud har ikke regionen i dag, 
og slik blir vi et mer komplett byggevarehus 
for kundene.

Kunnskap er mottrekket
Sier hun som elsker salg. Hennes egne ord. 
Anita begynte riktignok ut med sekretær-

skole midt på 1980-tallet, men da Sigvald 
‘Felleskjøpet’ Seljeseth så henne i arbeid ved 
Ørnes-meieriet, la han en plan. I 1988 fikk 
han henne på eget lag, og Anita ble løftet fra 
kontormedarbeider til butikkselger til FK-
butikksjef under Sigvald’s mentor-hånd.
- Han lærte meg alt. Og så er jeg kremmer – 
når kundene går ut av butikken og føler de 
har fått mer enn de kunne forvente, da liker 
jeg meg! Kremmer-ånden – dét er nok pap-
paarven, smiler hun.
Anita er nemlig oppvokst i driften av Furøy 
Camping – etablert, drevet og utviklet gjen-
nom flere tiår av Tormod Taraldsen og kona 
Ruth. Generasjonsskiftet for noen år siden 
endte med at storebror Trygve Martin driver 
reiselivsbedriften sammen med kona Ann 
Olaug. Lengre nord i kommunen ble Anita 
rekruttert til ledelse av en langt mer omfat-

tende virksomhet med utspring på Halsa, 
nemlig Solhaug Byggevare.
- I årene som kommer tar vi absolutt 
netthandel og handelslekkasje på alvor. 
Vårt mottrekk er å være god på butikk, 
og møte kundene med en kunnskap de 
ikke får på nett. I dag bruker vi vinter-
sesongen til kursing og oppdatering, og 
kan støtte oss på faglig sterke medarbei-
dere som er veldig opptatt av at kundene 
skal bli fornøyd!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Vårt mottrekk er å væ re god på butikk, og møte kundene 
med en kunnskap de  ikke får på nett.  ANITA TARALDSEN

De tøffeste årene ser ut til å 
være over. Med ny stor-kunde 
og ny konkurransesituasjon 
gleder hun seg over økonomisk 
forbedring. Og skal bygge om 
butikken.

 

 

Pål Hestad

Da skal du huske at det fortsatt blir stor konkurranse. Saken er 
nok at det i mange år har vært unormalt mange aktører her.

ANITA TARALDSEN
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 I denne lederpraten med Ny Næring forteller Solhaug Byggevare-sjef Anita Taraldsen om en ny 
og spennende hverdag etter sammenslåingen i samarbeid med Halsa Bygg AS.

Oppvokst på Forøya ved Halsa, 
midterst i barneflokken til Ruth (83) 
og Tormod (82), der Trygve Martin 
er født i 1962, Anita i -64 og Roar i 
-70. Tok tidligere gymnaset på Ør-
nes, og etter et år på sekretærskole i 
Bodø ble hun ansatt i administrasjo-
nen i det tidligere meieriet i Meløy’s 
kommunesenter. I 1988 hentet 
lederen for Felleskjøpet-forretningen, 
Sigvald Seljeseth, henne til sin stab, 
der hun først var kontormedarbeider, 
deretter selger i butikk, butikkleder 
og så daglig leder fra året 2000. I 
denne stillingen stod Anita til 2012, 
da hun på nytt ble hentet – denne 
gangen av en sentral person i Meløy’s 
næringsliv, nemlig Ken-Henry Sol-
haug. Etter 24 år i Felleskjøpet ble 
hun da daglig leder i dagens Solhaug 
Byggevare AS, en stilling hun fortsatt 
har. På privaten er Anita Taraldsen 
mor til Øystein (f. 1987) og Sigbjørn 
(f. -91), har tre barnebarn og er 
samboer med Bjørn-Espen Kris-
tensen, som arbeider for Bilfinger 
i Glomfjord. Anita har også vært 
styremedlem i Meløy Næringsforum 
i to perioder siden etableringen i 
2008, og aktiv i Trivselspatruljen 
8150 siden etableringen i 2013.

Tekst: Edmund Ulsnæs

 SOLHAUG BYGGEVARE AS

  ANITA TARALDSEN (55)

Har sitt utspring i foretaket Ken-
H. Solhaug Bygningsfirma, som 
ble etablert på Halsa 5. desember i 
1986. Dagens aksjeselskap ble stiftet i 
2003, og eies i dag 51 prosent av SN 
Gruppen i Mosjøen/Sandnessjøen, 
og 49 prosent av Solhaug-Gruppen 
AS, der Ken-Henry eier 66 prosent. 
Gjennom avtaler med Halsa Bygg AS 
skal selskapet nå avvikle sin entrepre-
nørvirksomhet, og skal rendyrke byg-
gevarebutikkene på Ørnes og Halsa, 
i forbindelse med at Halsa Bygg 
avvikler sin byggevarebutikk. Partene 
skal ha krysseierskap i hverandres 
selskaper. Solhaug Byggevare AS har 
våren 2019 13 ansatte, og daglig leder 
er Anita Taraldsen (f. 1964), mens 
styreleder er Steinar Folgerø (f. -48).

Tekst: Edmund Ulsnæs
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Ronny Widerberg          
Tlf. 95743397                 

ronny@swlean.com  
     

Ulla Simonsson
Tlf. 90611874

ulla@swlean.com

Vi har opplevd sterk vekst, 
og dét kan være krevende. 
Simonsson & Widerberg åpnet 
øynene våre for hvordan vi 
kunne beholde kontroll, sam-
tidig som vi forbedrer.
Lasse Willumsen
Daglig leder Polarplast AS

Lean-kurset med Simonsson 
& Widerberg styrket arbeids-
miljøet vårt. Vi fikk et felles språk 
for å jobbe mer systematisk, 
og et nytt tankesett for å gjøre 
trinnvis forbedringer. Ja, det 
har gitt oss mer inspirasjon i 
arbeidshverdagen.
Stine Estensen
Daglig leder Meløy Utvikling KF

Vi ville bli tydeligere i pri-
oriteringen vår, både på hvor 
mye ressurser som trenges, 
og når prosjektene skal være 
ferdig. Her hjalp Simonsson 
& Widerberg oss med hva vi 
bør fokusere mest på, og nå 
har vi en bedre visualisering 
av prosjektene våre og hvilke 
ressurser vi har tilgjengelig.
Pål Einar Olsen
Daglig leder INVIS AS

Vi i Simonsson & Widerberg Lean Consulting er 
flinke til å bruke en rekke forbedringsverktøy. 
Når vi hjelper deg å forbedre, vil du merke det 

på bunnlinja til bedriften!

”
”

”

Ta kontakt for en 
hyggelig samtale!

De om lag 380 med-
lemmene i Haugvik 
Industriarbeiderfore-
ning har valgt sine 
ledere for det neste 
året. Nye i styret etter 
årsmøtet 2. mars er 
Per Harald Eriksen, 
som er valgt for to år 
som sekretær, og Tord 
Martin Heen, valgt for 
to år som studietillits-
valg. Nestleder Roger 
Hedstrøm er gjenvalgt 
for to år, mens leder 
Eva Aspvik ikke er 
på valg før neste vår. 
Kasserer i HIAF-styret 
er Torild Svendsen, 
som har dette som 
deltidsstilling. 
Tekst og foto: 
Edmund Ulsnæs

- Ja, vi er veldig spent, når vi neste måned 
begynner markedsføringen av leilighetene, 
fastslår prosjektleder Bjørn Kildal hos Halsa 
Bygg AS.
- For eksempel skal tre leiligheter legges ut for 
salg i det åpne markedet – men den ene har 
vi salg på allerede! opplyser han.
 I all hovedsak er imidlertid Ørneshaugen’s 
nye leilighetskompleks gjenstand for utleie, 
ikke salg. 12 i ulik størrelse skal leies ut, men 
allerede har Meløy kommune forpliktet seg til 
langtidsleie på enkelte av dem. Og, en avtale 
om tilvisningsrett gir det kommunale Tilde-
lingskontoret fortrinnsrett på enkelte andre.

Stort, spennende
Det er nøyaktig ett år siden Ny Næring 
skrev vår første artikkel om Kildal-brødrenes 
30-millioner-investering på Ørneshaugen. 
Den gangen hadde Bjørn og Kåre Kildal 
nettopp signert kontrakten med Meløy kom-
mune, og eiendomsselskapet deres, Halsa 
Boligbygg AS, kjøpte det gamle aldershjem-
met på Ørnes for 3,75 millioner kroner. Fra 
midten av november begynte 7-8 mann fra 
Halsa Bygg AS totalrivingen innendørs, og i 
januar kom grunnarbeidet og gjenoppbyggin-
gen i gang, etter hvert med 15-18 ansatte fra 
byggentreprenøren på plass.
- Dette er et veldig stort, spennende og 
lærerikt prosjekt. Heldigvis har vi med oss 
erfaringen fra byggingen av Alderstun i 
Tjongsfjord og omsorgsboligene på Mosvold 
her på Ørnes, sier formann på byggeplassen, 
John-Åge Birkelund.

Stadig lekrere
En av de flotteste eiendom-
mene på Ørnes omskapes nå 
til lekkert leilighetskompleks. I 
sommer står utearealene fer-
dig, og nå begynner markeds-
føringen av 15 splitter nye og 
sentrumsnære leiligheter.

Dette er et veldig stort, 
spennende og lærerikt 

prosjekt. Heldigvis har vi med 
oss erfaringen fra byggingen 
av Alderstun i Tjongsfjord og 
omsorgsboligene på Mosvold.

JOHN-ÅGE BIRKELUND

Bjørn Kildal

Det tidligere aldershjemmet på Ørnes ble politisk besluttet nedlagt for om lag 10 år siden, men 
stengte først dørene i mars 2016 – i forbindelse med påkrevde kostnadskutt og omorganisering. 
Året etter utlyste Meløy kommune en idékonkurranse for utvikling av det om lag 50 meter lange 
bygget på Ørneshaugen. Etter å ha vunnet konkurransen, kjøpte Halsa Boligbygg eiendommen 
for 3,75 millioner. Våren 2020 skal bygget være totalrenovert, og 15 leiligheter i ulik størrelse 
står klar for utleie.

 ØRNESHAUGEN BOFELLESSKAP

Tett med kommunen
Det var i 2017 at Meløy kommune inviterte 
entreprenører til idékonkurranse. Hva skal vi 
gjøre med Ørneshaugen Bofellesskap, byg-
get tidlig på 1960-tallet og som skal avvikles? 
Halsa Bygg vant konkurransen, og gjennom 
en egen arbeidsgruppe har kommunen tatt del 
i planleggingen av det nye. Meløy kommune 

vil sikre leiligheter for salg og utleie i et bredere 
pris-spekter, pluss kunne tilby til ny-rekrutterte 
ansatte. Halsa Boligbygg vil på sin side styrke 
seg på eiendom, og investere i heimkommunen 
Meløy - ikke minst i kommunesenteret.  Siden 
handelen i fjor vår vet vi også at Fazenda AS har 
kastet inn håndkleet med tanke leiligheter på 
fyllinga i sentrum.
- Vi eier en god del bygg i Meløy, og har 
drevet utleie i noen år. Dette er den største 
satsingen vi har gjort, i begge selskapene våre, 
sa Kåre Kildal til oss i fjor – han er daglig leder 
for både Halsa Boligbygg og entreprenøren 
Halsa Bygg.

Krevende flyt
- Å få alt av logistikk til å gå i hop, når vi 
har så begrenset med plass og begrenset med 
tid, dét har vært krevende i dette prosjektet, 

mener John-Åge på byggeplassen.
- Å få koblet sammen arbeidet innendørs og 
utendørs slik at vi får det til å flyte godt – gra-
ving og sprenging, legging av rør, varer inn og 
avfall ut….Og så er det dette med universell 
utforming, slik at alle kan ha adkomst – dette 
krever nøyaktighet på millimeteren, både 

på en del bredder og 
høydeforskjeller. Pluss 
at det er svært strenge 
branntekniske krav, og 
til lyd-isolering, ramser 
han opp de faglige 
utfordringene.
På senvinteren er over 80 
nye vinduer installert i de 
15 leilighetene og fellesa-
realene. Alt grunnarbeid 
skal være ferdig de neste 

to månedene, slik at alt av vei og parkering kan 
asfalteres. Ørnes sitt nye leilighetskompleks skal 

være innflyttingsklart på senvinteren neste år.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

GLOMFJORD INDUSTRIPARK
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Tlf. 75 71 99 00
www.glomfjordindustripark.no

Kontaktperson: 
Leif Kristiansen, avdelingsleder
Tlf. 41458827
Epost: leif.kristiansen@yara.com

Glomfjord Industripark (GIP) ble formelt etablert i 2002-03, og området og infrastrukturen eies av Yara, 
verdens ledende produsent av mineralgjødsel. De omlag 15 selskapene i parken sysselsetter rundt 420 
ansatte, og utgjør det største industriområdet i Salten. GIP har produksjon av laksesmolt, ingoter til sole-
nergi-bransjen og mineralgjødsel, og i tillegg kommer tjenesteproduksjon som vedlikehold, engineering, 
fagopplæring og kurs, næringsutvikling, kantine og catering, rådgivning og laboratorietjenester.

Vi er rå-sterke på industriell produksjon, og har stor tjeneste-
produksjon og en moderne infrastruktur. Nå ønsker vi nye 

etablerere velkommen, slik at vi kan bli enda sterkere!    
LEIF KRISTIANSEN

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

Leif Kristiansen, leder GIP"

"
I sommer ferdigstilles utearealene ved Ørnes’ nye leilighetskompleks. Kommende måned begynner 
markedsføringen for salg og utleie av de i alt 15 leilighetene. Illustrasjonen: Unikus AS.
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- Et artig, spen-
nende og utfordrende 
prosjekt! sier formann 
John-Åge Birkelund 
(bak t.v.) på bygge-
plassen på Ørneshau-
gen. Her har vi samlet 
en del av arbeidslaget 
som bygger leilighets-
kompleks nær Ørnes 
sentrum. Foran fra 
venstre Eilert Hagen, 
Fredrik Skogli, Toomas 
Laanemets og Elias 
Skogli. Bak fra venstre 
John-Åge, Kaido Lest 
og Espen Engebret-
sen. 
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 DIRK JOHANNES 
MÜLLER (52)

Den tyske ingeniøren har jobbet 
i energi-industrien i mange år før 
han valgte NC og Glomfjord. 
- Jeg har stor tro på NCs produkt 
og ønsker å være med på å gjøre 
bedriften klar for fremtida! NCs 
lave karbon-avtrykk gjør produktet 
unikt og attraktivt, og kan være 
avgjørende når kundene skal velge 
leverandør. 
- Den rene kraften gjør produktet 
konkurransedyktig i et svært pres-
set marked. I Asia satses det ikke på 
miljøvennlig produksjon, så dette 
kan bli vårt største konkurranse-
fortrinn! 

Globetrotter
Dirk har jobbet i mange land, men 
aller minst i sitt fødeland Tyskland. 
Flest arbeidsår har han i Asia der 
han har vært med på å bygge opp 
– og legge ned – fabrikker, blant 
annet i Kina. Flere land i Europa 
og Asia har vært bosted for inge-
niøren. Han kom til Meløy direkte 
fra ørkenen i Dubai.
- Jeg traff NCs direktør mens jeg 
jobbet i Qatar, vi holdt kontakten 
og jeg fikk tilbud om å komme hit.  
Det er utrolig deilig å ha ube-
grenset med vann, og litt uvant å 
dusje i drikkevann! Jeg savner ikke 
ørkenen og varmen. 
- Hva kan du tilføre din nye 
arbeidsgiver?
- Jeg mener at min erfaring kan 
komme NC til nytte, jeg kjenner 

På NC's fremtid-team
Med ønske om å være 
med på å rigge Norwe-
gian Crystals for frem-
tiden, kom tyske Dirk 
Müller (52) til Glomfjord 
høsten 2018. 

Jeg har stor tro på NCs 
produkt og ønsker å 

være med på å gjøre be-
driften klar for fremtida! 
NCs lave karbon-avtrykk 
gjør produktet unikt og 
attraktivt, og kan være 
avgjørende når kundene 
skal velge leverandør.

DIRK MÛLLER

markedet og arbeids-kulturen i 
mange av de landene vi samhand-
ler med. 
Han har stor sans for arbeidskul-
turen på NC, og har merket seg 
at de ansatte har sterk tilknytning 
til bedriften - både i opp- og 
nedturer.
- Arbeidsfolkene er bedriftens 
viktigste ressurs! Et team er aldri 
sterkere enn det svakeste leddet. 
I NC ønsker vi å gjøre hverandre 
enda bedre for å kunne møte 
fremtidas krav. De ansattes jevnt 
høye kompetanse er en stor styrke 
for bedriften, fastslår han.

Født i Kleve i Tyskland 
nær grensa til Nederland. 
Utdannelse fra universite-
tet i Arnhem i Nederland 
som mekanisk ingeniør 
med spesialisering innen 
energi og automasjon. Har 
jobbet i energi-industri i 
Asia, Midtøsten og Europa 
før han kom til Glomfjord 
og Norwegian Crystals 
høsten 2018. Har 2 jenter 
på 12 og 16 år som bor i 
Tyskland.

Liker helheten
- Ble det en kultur-krasj å 
komme fra Midtøsten til 
Nord-Norge?
- Selvfølgelig er det mye ulikt, 
men ingen direkte krasj. Jeg 
synes overgangen fra Asia til 
Midtøsten var større. Her i 
Norge er balansen mellom 
jobb og fritid med familien 
akseptert og viktig for å «lade 
opp» så man kan gjøre en god 
jobb, dét synes jeg er flott. 

- It`s a pleasure to be here!
Dirk ønsker å bli i Glomfjord. 

- MVG er i forkant med det tverr-
faglige fokuset som kommer i den 
nye læreplanen. I dette prosjektet 
var det geo-fag og fysikk som ble 
prøvd ut i praksis, sier faglærerne 
Marthe Svendgård og Åse B. Brei-
vik. 
-Dette er en første innføring i 
forskning. Samarbeidet med Yara 
har vært veldig godt, og viktig for 
at læringsutbyttet ble så bra.

Bittesmå partikler farligst
I mars presenterte elevene resulta-
tene fra sine målinger. De forklarte 
at støv kan være skadelig, og at det 
er de minste støvpartiklene som 
er de skumleste, og derfor viktig å 
kartlegge i industrimiljøet. 
De skulle måle konsentrasjonen av 
svevestøv i lufta på ulike steder i 

Ei gruppe elever valgte 
å settes sine støvbokser 
på dampskipskaia på 
Ørnes. De presenterte 
sine resultater for eierne 
samme dag.
- På kaiområdet er det 
svevestøv både fra trafikk 
og båter.
Resultatene viste at nivået 
av svevestøv i perioder er 
over det som er OK rent 
helsemessig. 
- Det var en jevn stigning 
utover dagen, men en liten 
topp etter båtanløp, fortel-
ler Tora Forthun Finne (f.v.), 
Patrick Solhaug og Ingrid 
Svendgård Baraa.

Tverrfaglighet i praksis
Yara og elevene på avgangskullet på Meløy videre-
gående skole avdeling Ørnes har i vinter samarbei-
det med Yara om et spennende forskningsprosjekt 
der de målte konsentrasjoner av svevestøv.

fabrikken. 29. mars la de frem sine 
resultater for et lydhørt publikum 
som bestod av folk fra HMS-
avdeling og produksjonssjef Frank 
Robert Eriksen på Yara.

Sammenfallende resultater
Produksjonssjef Eriksen takket elev-
ene for godt utført jobb, og mener 
at prosjektet gir nyttig informasjon 
til Yara. Alle feilkilder og forbehold 
tatt i betrakting viser resultatene en 
klar tendens som også HMS-folka 
kjente seg igjen i.
- Vi foretar jevnlige målinger rundt 
omkring på anlegget, også med 
person-bårne målere. Vi ser det 
samme som dere kom frem til. Vi 
er ikke overrasket over hovedtrek-
kene i resultatene, men vil ta det 
med oss i vår jobb med best mulig 

- For meg er livskvaliteten 
mye bedre her enn i Dubai, 
her er et virkelig liv!  
Når Dirk tar fri fra ovner og 
ingotter, bytter han gjerne 
vernesko med fjellsko. Syk-
ling, svømming og vann-
sport står også på lista over 
fritidsaktiviteter, - og da er 
jo Glomfjord og Meløy rett 
plass, sier den blide ingeniø-
ren. 

Tekst: Astrid Berbusmel
Foto: Edmund Ulsnæs

Faglærerne Åse Breivik (f.v.) og Marthe Svendgård sammen med 
John Michael Nymo.

Sofie E. Lillegård (f.v), Selina Johnson og Marthe Valmo Normann presenterer 
sine resultater. Foto: Astrid Berbusmel

arbeidsmiljø.
En av gruppene hadde målt støv-
konsentrasjonen i pakkeriet, og fikk 
svært høye verdier av støvpartikler.
- Vi tok kontakt med Yara etterpå 
og forklaringen var at de hadde 
byttet et filter den dagen vi målte. 
Derfor var det spesielt mye støv-

partikler akkurat da, forklarer John 
Michael Nymo og Konrad Simsø.

Bonus i læringen
Prosjektet har vekket nye interesser 
for elevene, og har sådd ideer om 
veien videre i yrkeslivet. Elevene 
og lærerne var på universitetet i 

Tromsø for å lære å programmere 
støvboksene som ble brukt i fors-
kningen deres. 
- En bonus med prosjektet er at vi 
oppdaget hvor spennende program-
mering kan være! Dette kunne vi så 
vidt fra før, men nå har vi lært mye 
mer og sett hvordan det fungerer i 

praksis.
Og nettopp det å se abstrakt og teo-
retisk kunnskap settes ut i praksis 
er kanskje det viktigste resultatet av 
hele prosjektet.

Tekst: Astrid Berbusmel
Foto: Prikkenoverien

Ny Næring 20. mars 2019

Emilie Knutsen (f.v.) og Ida Marie Andersen sjekket påstanden om at «syrefabrikken 
er renere enn soverommet ditt», og det var ikke så langt fra sannheten. 
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NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Profilen

Etter noen år som selvstendig næringsdri-
vende, er Hugo tilbake innenfor vinduene på 
Selstad.
– Det er her jeg vil være, og jeg er stolt av å 
være ansatt i Selstadvinduet! 
Stabil arbeidskraft er viktig for alle bedrif-
ter, og Hugo Ketil Lundbakk er stabil! Det 
er nesten 25 år siden han satt sine føtter i 
verneskoene og startet arbeidslivet på det som 
den gang het Selstad Snekkeribedrift.
– Det å forsøke seg som sin egen sjef var 
nyttig, men fast jobb har sine fordeler, det 
gir mer forutsigbarhet både med arbeidstid, 
arbeidsmengde og inntekt. 
Og at det ble nettopp Selstadvinduet igjen 
var heller ikke et vanskelig valg.

Tidlig veivalg
Hugo flyttet til Reipå fra Saltdal som 7-åring, 
vokste opp i søskenflokk på fem. Med en 
far som er snekker, inspirerte dette Hugo i 
yrkesvalget.
– Det var uaktuelt for meg å velge et yrke 
som medførte stillesittende kontorarbeid. 
Husbygging var ikke noe for meg, og da 
jeg fikk være utplassert her det siste året på 
grunnskolen, kjente jeg at møbelsnekkerlinja 
kunne være det rette valget.
Etter ett år på videregående skole i Saltdal og 
to år på møbelsnekkerlinja i Narvik, fikk han 

Hugo var aldri i tvil – da tilbu-
det om å returnere til Selstad-
vinduet kom, takket han ja! 

Husbygging var ikke noe 
for meg, og da jeg fikk 

være utplassert her det 
siste året på grunnskolen, 
kjente jeg at møbelsnek-
kerlinja kunne være det 
rette valget.

HUGO LUNDBAKK

lærlingekontrakt på Selstad. I 1997 tok han 
fagbrev som maskinsnekker. Deretter ble det 
fast jobb i bedriften som produserer vinduer 
og dører, noe han ikke har angret på, for 
siden har han vært der – nesten hele tiden.

Gikk solo
Hugo valgte i 2012 å forsøke seg med eget 
firma. Han påtok seg oppussings-oppdrag, 
blant annet var bytting av vinduer noe av det 
han gjorde mye av. 
– Alle vinduene kom herfra, og Tord var 
stadig på meg og ønsket meg tilbake. 
Høsten 2018 var Hugo på plass blant treverk 

og glass på Selstadvinduet igjen. Kaffetrakte-
ren startes opp i god tid før snekker-maski-
nene, og da møtes Hugo, eier Tord og andre 
morgenfugler for å løse verdensproblemer 
og planlegge dagens 
program. 
- Vi har et veldig godt 
miljø og en god tone 
her, forteller Hugo, 
som fremdeles har 
noen oppdrag i sitt 
eget firma. Blant annet 
monterer han kjøkken 
og bytter ett og annet 
vindu for kunder i 
nærområdet.

Fagkompetanse viktig
Hugo liker å ha det travelt, og det er det ofte 
i murbygningen på Selstad. Spesielt byr vår 
og sommer på hektiske dager og uker.  
- Når lyset og våren kommer er det mange 
som blir inspirert til oppussing. Da kommer 
de med bestillinger, og de vil selvsagt ha det 
kjapt. 
Hugo og de andre fagarbeiderne setter sin 
ære i at alle oppdrag blir utført med fagkom-
petanse og nøyaktighet. Han forteller at selv 
om maskinene og selve jobben stort sett er de 
samme nå som for 20 år siden, har sluttpro-
duktet blitt videreutviklet i løpet av årene. 
– Annet treverk og glass gjør vinduene mer 
holdbare nå enn tidligere. 

Kundefokus
Arbeidet som dør- og vindusprodusent er 

variert. 
– Vi lager vinduer etter kundens behov og 
ønsker, alle slags mål og i ulike fasonger, så 
arbeidsdagene blir sjelden like. 

Enkeltkunder med sine 
spesielle behov gjør at 
noen oppdrag er mer 
utfordrende enn andre. 
Både skrå og åttekantede 
vinduer skapes av hender 
og maskiner som jobber 
sammen. Uansett står 
kravet om kvalitet fremst 
i filosofien til bedriften, 
et Selstad-vindu skal vare 
i mange år!  Rana-hytta 
er den største kunden, 
det produserer tusenvis 

av vinduer i året til hytter og hus som føres 
opp i hele landet.  

Eks-keeper
Hugo har også et sterkt forhold til idrett, og 
spesielt fotball. I mange år var han keeper 
i Nordre Meløy Fotballklubb, i dag Meløy 
fotballklubb. Men etter hvert som årene gikk 
måtte han velge bort denne hobbyen – krop-
pen sa i fra at nok var nok! 
- Nå går det mest i trimturer i skog og mark 
rundt omkring i nærområdet. 
Så går fin-snekkeren Hugo tilbake til produk-
sjonslokalet, kanskje for å lage et åttekantet 
vindu?  

Tekst: Astrid Berbusmel
Foto: Edmund Ulsnæs

  HUGO KETIL LUNDBAKK (44)

Kom til Reipå som sjuåring, foreldre 
er Torbjørn og Elin, vokste opp 
sammen med storesøster Cecilia og 
småbrødrene Ronald, Kim og Asle. 
Etter grunnskolen 3 år på videregå-
ende derav 2 år på møbelsnekkerlinja 
i Narvik. Lærling på Selstad Snek-
keribedrift og fast ansatt der siden 
1997. Startet i 2012 eget firma, men 
er nå tilbake igjen på Selstadvinduet. 
Bor på Ørnes, forlovet og samboer 
med Aina. Hugo har barna Simen 
(22), Henriette (19) og Ketil (12).

Det er god tone og godt miljø på Selstadvinduet. Hugo og eier Tord i hyggelig prat.

Åpnet vinduet 
på nytt
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Det rommer en viktig del av industristedets 
historie. En historie som strekker seg helt fra 
smelteverkstiden på 1920-tallet, via Hydros 
virksomhet fra 1947 og fram til Yaras drift i dag.

Felles historie
Det er Yara som eier museet. Bestyrer og 
primus motor Åse Flaat forteller at museet 
drives på dugnad, og det er en brennende 
interesse for å ta vare på vår felles historie som 
driver dem.
- Vi er stolte av historien vår! Det er viktig 
å huske at Glomfjordsamfunnet har sitt 
fundament i det som startet her i 1920-årene. 
Nettopp derfor er vi her i dag!
En av de som var med og startet museet var 
Åses far Kjell Jacobsen. Andre navn som 
nok mange kjenner igjen er Farup, Stenling, 
Steffenak, Sundby og Hernes. De hadde et 
stort engasjement og ivret for opprettelsen av 
museet som ble etablert i 1994.

Voksen dugnadsgjeng
Åse har med seg Terje Benjaminsen, Kari 
Landau og Finn Nystadnes, og nylig har Stein 
Kvalnes kommet med i gjengen som passer på 
og videreutvikler samlingene som finnes på 
museet. De er alle pensjonister etter å ha job-
bet i Yara - eller Hydro – det gamle navnet på 
bedriften henger fortsatt igjen i veggene.
- Vi utfyller hverandre siden vi hadde ulike 
yrker og roller da vi var i arbeid. Terje er 
eksperten på det mekaniske, mens jeg er mer 
på kontor-sida med ansvar for arkivet. 

Vil ha flere besøkende
I «Bergene-huset» finnes samlinger av gjen-
stander som kommer fra ulike tidsepoker 
i industri-eventyret. Et stort bildearkiv og 
en del filmer finnes også. Her er det mye å 
oppleve og å se på!

Museum i 25
I Glomfjord ligger et flott bygg 
som huser Glomfjord Indus-
trimuseum. Huset er ett av de 
eldste i Glomfjord, bygget i 
1918. 

Vi er stolte av historien vår! 
Det er viktig å huske at 

Glomfjordsamfunnet har sitt 
fundament i det som startet her 
i 1920-årene.

ÅSE FLAAT

- Vi har samarbeidet med Neverdal skole da 
de skrev bok om industristedet Glomfjords 
historie. Ungene var utrolig interesserte og 
nysgjerrige, og de trivdes med å lære seg om 
de gamle gjenstandene og «gamle dager». 
Nettopp skoleklasser er en av målgruppene 
for museet, men de ønsker at mange flere 
kommer.
- Vi har hatt en nedgang i besøkene fra 
skolene i kommunen, så det må vi gjøre noe 
med, sier Åse.
Ellers er museet åpent for alle, også utenom 
åpningstiden som er hver onsdag mellom 10 
og 14, nesten hele året. De siste årene har 
museet hatt ca 150 besøkende pr år.
- Vi åpner gjerne på andre tidspunkter der-
som vi får spørsmål om det. Vi vil gjerne dele 
alt vi har her med alle som er interesserte!

Tekst: Astrid Berbusmel
Foto: Edmund Ulsnæs

Denne timer-en styrte de 64 ventilene i krystalliseringsprosessen, og var i 1954 den første datamaskinen i gjødselfabrikken. Da var denne damen 5 år gammel – 
i dag er Åse Flaat (70) en viktig brikke i driften av Yara’s stolte industrimuseum i Glomfjord.

Arnøybygg AS er en hardsatsende 
bygg-entreprenør med hovedbase på 
Nordarnøy i Gildeskål, og salgskontor og 
administrasjon i Bodø sentrum. Aksjesel-
skapet som ble etablert 27. mars 2015 er 
allerede blitt kåret to ganger til Gaselle-
bedrift av Dagens Næringsliv, etter å ha 
økt årsomsetningen fra 10,3 (2013) til 
30,3 (2017) millioner kroner. I dag har 
virksomheten 22 ansatte som bygger 
hus, fritidshus og forretningsbygg i Bodø, 

Morten Vågeng, 
daglig leder

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

Fauske, Meløy, Gildeskål og andre Salten-kommuner. Selskapet 
eies av Arnøy Holding AS, som igjen er heleid av John Kristian 
Karlsen (f. 1971) og kona Nina, og Jon Gisle Karlsen (f. -45) og 
kona Unni. Daglig leder er Morten Vågeng (f. 1982).

Historien om kalksalpeter – det verdifulle bi-produktet i produksjonen av NPK-gjødsel – har fått sitt eget 
hjørne i industrimuséet.


