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runddager

 
gratulerer!

60 år
Ronny Widerberg, Simonsson & Widerberg 
Lean Consulting, 12. september
Nils Nygård, Bilfinger, 29. september

50 år
Hugo Allan Hansen, Meløy Energi, 18. september

45 år
Kent Sørensen, Halsa Bygg, 8. september

35 år
Svante Brun, Marine Harvest, 29. september

30 år
Jonas Hovde Pedersen, Norwegian Crystals, 27. 
september

20 år
Mathias Andreassen, Yara Glomfjord, 6. september

OBS! Runddag-lista gjelder ansatte i våre 16 
faste samarbeidsbedrifter – se oversikt side 4-5.  
Redaksjonen tar forbehold om at vi har fått inn 
korrekte opplysninger fra bedriftene.

IndustriFolk gratulerer gode 
arbeidsfolk i våre mange sam-
arbeidsbedrifter med runddag 
i perioden september.

Svante Brun

Hugo Hansen

Mathias Andreassen

Ronny Widerberg

- For det første er det vårt langsiktige mål 
å vokse. Da må vi også ha flere ansatte enn 
dagens 80, opplyser Tor Arne Fagerli.
Men nå gjelder det kort sikt. Han trenger 
flinke folk. En nøkkelperson på krankontroll 
har søkt andre utfordringer, og må erstattes. 
Men i tillegg:
- Vi ser et voksende marked på dette med å 
gjøre årlig kontroll av kraner. Og utbedrings-
arbeidet. I dag har vi avtale med flere kunder 
innen dette faget, og vi ser en stadig større 
etterspørsel.
Dermed lyser Bilfinger-ledelsen ut ledige 
stillinger i disse dager.
- På isoleringsarbeid trenger vi også å styrke 
den faste staben. Nå i september har vi en 
stor jobb i forbindelse med at Yara bytter 
nok en DeNOx-reaktor – dette løser vi med å 
leie inn folk.
- Så får vi se på søkermassen når fristen går 
ut – vi tenger mer folk på mekanisk, også, 
både på grunn av mer å gjøre og litt avgang 
av folk. Så det kan bli aktuelt å ansette flere, 
sier Bilfinger-sjefen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

trenger 
folk
Bilfinger skal styrke staben. 
Skyldes avgang og pågang.

Tor Arne Fagerli

Dermed venter helt sikkert nye og spen-
nende oppgaver for den opprinnelige 
Ørnes-gutten, og denne utfordringen ser 
han fram til. 
- I starten av oktober begynner jeg i ved-
likeholdsavdelingen hos Marine Harvest. 
Jeg regner med at jeg kommer til å ha en 
slags «potet-stilling», for jeg har bred erfa-
ring i vedlikeholdsarbeid, forteller Tony. 
Han begynte hos Bilfinger som industri-
mekaniker-lærling for 11 år siden - rett et-
ter skoletiden på yrkesfag i Glomfjord. Og 
de årene har ikke vært uten utfordringer. 
- Jeg har vært stort sett overalt inne i 
parken. I tillegg har jeg vært med på 
oppdrag ute i Nordsjøen, der vi har gjort 
vedlikehold på kompressorer og turbiner 
på oljeplattformer. Så du kan si at jeg har 
vært med på litt av hvert!
Nylig flyttet han, samboeren og deres to 
barn tilbake til hjembygda Ørnes etter å ha 
bygget hus og så bodd flere år i Neverdal.
- Det er en ny epoke i livet vårt, for 
eldstejenta begynner på skole til høsten. 
Naturlig nok bruker jeg mye av fritiden 
min på barna, så det er ikke så mange an-
dre fritidsaktiviteter. Men kanskje kjøper 
vi oss båt. Dét hadde nok vært spennende 
for barna, og kjempemorsomt for far, sier 
Tony og ler. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Edmund Ulsnæs

 

Tony Hansen

ny jobb, nytt bosted
Etter 11 år hos Bilfinger 
begynner Tony Hansen i 
ny jobb hos Marine Har-
vest. 

2 3

- Den første vi hadde ble utslitt 
etter noen år, så da fikk jeg laget 
denne, som de andre kraftsel-
skapene også har lånt etter tur. 
Hun heter Johanna, og inni er det 
smijern, smiler Hugo Hansen, 
som til daglig er tilsynssjef i Det 
Lokale Eltilsyn.
Han viser fram den blide og rela-
tivt montør-like dukka, den som 
er viktig å ha når kraftselskapets 
ansatte kjører sin årlige sikker-
hetsdrill, som i forrige uke.

TRygg BeRging
Trygg nedfiring av skadet kol-
lega fra stolpe. Og evakuering 
fra båten «Meløykraft». Dette 
stod på programmet for samtlige 
utemannskaper da Meløy Energi 
drillet sikkerhet.
- Det er mange ting som kan skje 
oppe i en stolpe, der vi jobber. 
Helt fra at man får strøm i seg og 
blir hengende, til at man er uhel-
dig å oppleve blodtrykksfall eller 
får et illebefinnende. Da er det 
kritisk viktig å få personen ned på 
en trygg måte, forklarer hoved-
verneombud Joachim Pedersen i 
Meløy Energi.
Dermed ledete han kollegene i 
øvelser, både med kollega av kjøtt 
og blod, og med nevnte Johanna. I 
andre sammenhenger øver gjerne 
utemannskapene på bruk av viktig 
utstyr som vinsj og terrengkjøre-
tøy.

KRevende oppgAve
- I mine ni år i bedriften har vi 
ikke hatt hendelser der nedfiring 

stolpe-jobb som kan redde liv
Johanna var selvføl-
gelig med da Kai Ove 
Holm og de andre i 
Meløy Energi hadde 
sin årlige sikkerhets-
øvelse. Trygg ned-
firing av kollega fra 
stolpe kan redde liv.

Under arbeid i toppen av stolpene i strømnettet kan situasjoner oppstå. da er det 
viktig at Kai ove Holm og de andre montørene i Meløy energi mestrer nedfiring 
av en kollega. og «kollegaen», det er øvingsdukken Johanna, som tilsynssjef Hugo 
Hansen (innfelt bilde) i sin tid konstruerte.

- disse øvelsene skal også bevisstgjøre utemann-
skapene på sikkerhet, og hvor viktig det er å ikke ta 
snarveier som kan bety økt risiko, forklarer hoved-
verneombud Joachim pedersen.

Så nedfiring er 
en viktig opp-
gave å mestre, 
og den er kre-
vende, så det 
må øves på i 
tilfelle situasjo-
ner skulle opp-
stå.

JoAcHiM pedeRSen

har vært nødvendig. Men de fleste 
har opplevd å miste en klatresko, 
og i forsøket på å komme ned 
kan man fort miste den andre. Så 
nedfiring er en viktig oppgave å 
mestre, og den er krevende, så det 
må øves på i tilfelle situasjoner 
skulle oppstå, sier Joachim.
Og noterte på blokka, til evalu-
eringen. To klatret opp, den ene 
«svimte av» og skulle fires ned. 
Så byttet de to oppgave. En slik 
sikkerhetsøvelse skal også under-

Skipper Mats engen inspiserer kollegene som foretar evakuering fra Meløy energis 
arbeidsbåt «Meløykraft».

streke hvor viktig det er å unngå 
raske løsninger ute i felten. Altså 
snarveier som kan skape unødig 
risiko.

AlARMen gåR!
Om bord i «Meløykraft» gjen-
nomgikk skipper Mats Engen 
hvor sikkerhetsutstyret er plassert. 
Nødraketter, slukningsapparater, 
overlevingsdrakter, redningsves-
ter, hjertestarter, brannkoffert og 
førstehjelpsskrin.

- Jan Erik, 
du er den 
første 
som går 
opp luka, og 
når du er oppe, hjelper du neste-
mann. Alarmen går! sa Mats.
Vel oppe gjennom evakueringslu-
ka klargjorde og sjøsatte øvings-
mannskapet redningsbåtene, og 
tradisjonen tro var det lærlingen 
som måtte til pers: ta på rednings-
drakt og hoppe i havet.

- 

Varmt og godt, det var som å 
ligge i en vannseng! smilte Ruben 
Skjellstad etter prøve-flyteturen 
som ble gjort for sikkerhetens 
skyld.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Hun er 140 år gammel, og i snart 60 av 
dem har hun ligget i Bodøsjøen – det 
meste av tiden bortgjemt i et trangt skur. 
Men nå kommer den en gang så stolte 
fraktefart-jekta «Anna Karoline» til heder 
og verdighet igjen. Hun blir selve smyk-
kesteinen i Bodøs nye jektefartmuseum, der 
grunnsteinen for byggearbeidet ble lagt ned 
15. juli i år.
- Et artig oppdrag, og litt krevende – det er 
jo veldig trangt i det skuret, smiler Bjørn 
Tore Hansen i INVIS i Glomfjord.
Hva vår egen ekspertbedrift på 3D-skan-
ning og -modellering har med «Anna Karo-
line» og et museum til 100 millioner kroner 
å gjøre? Les mer, her i IndustriFolk: 

neSTen SoM MR
- Det begynte med at vi gjorde en jobb for 
Norconsult, da vi brukte vårt utstyr til å 
visualisere for dem tomta for Yaras nye ok-
sygenfabrikk. Prosjektlederne kunne «fly» 
gjennom området på sin egen PC, og dette 
likte de visst, sier Bjørn Tore.
For Norconsult er dypt involvert i prosjek-
teringen av jektefartmuséet, og i vår ble 
INVIS kontaktet på nytt. Skuta må settes i 
stand, og da holder det ikke med tegnings-
grunnlag laget med tommestokk og blyant. 
13. juni presenterte Bjørn Tore sitt arbeid 
for prosjektledelsen, som fikk en «flytur» 
gjennom den sterkt medtatte «Anna Karo-

«anna karoline» får invis-hjelp
100 millioner kroner skal 
det koste, det nye jekte-
fartmuséet som mange me-
ner blir Bodøs nye stolthet. 
Men hovedattraksjonen, 
jekta «Anna Karoline», er 
svært sliten og må settes 
istand. Dermed ble engi-
neeringbedriften INVIS i 
Glomfjord hentet inn.

i Bodøsjøen sørget den avanserte inviS-skanneren først for å saumfare området utenfor det store båtskuret, deretter inni, og så ble alle 
detaljer inni og utenpå selve skuta skannet og senere modellert. Resultatet blir en 100 prosent nøyaktig, digital kopi av «Anna Karoline».

Man kan for eksempel 
ta ut en skive på 1 cen-
timeter og dra gjen-
nom hele jekta, på 
storskjermen. Det blir 
nesten som en MR-
undersøkelse, ganske 
stilig.

BJøRn ToRe HAnSen

vi befinner oss i et møterom ved nordlandsmuséet i Bodø, og Bjørn Tore Hansen fra inviS (t.v.) har her et interessert og lettere imponert publikum. Han viser fram resultatet av 
den avanserte skanningen og 3d-modelleringen som gir en millimeterpresis beskrivelse av tilstanden til «Anna Karoline». Slik har inviS en finger med i spillet når arbeidet med 
100-millionerprosjektet norsk Jektefartmuseum i Bodø er i gang. Hovedbildet: edmund Ulsnæs. øvrige bilder: Bjørn Tore Hansen, inviS.

line».
- Man kan for eksempel ta ut en skive på 
1 centimeter og dra gjennom hele jekta, på 
storskjermen. Det blir nesten som en MR-
undersøkelse, ganske stilig, forteller han.
- Jeg tror de likte det de så, de virket litt 
imponert.

en digiTAl Kopi
Det var tidligere i vår at Bjørn Tore begynte 
en arbeidsdag med å pakke det verdifulle 
INVIS-utstyret i bilen og kjøre til Bodøsjø-
en. Han monterte den svært avanserte 3D-
skanneren på ulike steder utenfor og inni 
det trange skuret. Resultatet ser du i denne 
reportasjen - båtbildet er som du skjønner 
ikke et bilde av skuta, det er visualiseringen 
av de enormt mange punktene som skan-
neren har registrert. Og som ved hjelp av 

spesiell programvare vises som en sky av 
punkter, til forveksling lik et bilde. 
- På framvisningen min hadde jeg tatt bort 
skuret, så de så liksom skuta ute i det fri, 
og fra alle mulige vinkler inni og utenpå. 
Skulle noe skje med den nå, har de uansett 
en 100 prosent korrekt digital kopi.
- Du vet, med den gammeldagse måten 
å måle på, med to karer og en tomme-
stokk, blir ting aldri bygget helt rett, bare 
cirka rett. Det viser seg jo også at «Anna 
Karoline» er nokså skjev og må rettes opp. 
Med dette verktøyet har de millimeternøy-
aktige mål på alle deler som skal lages nye, 
forklarer Bjørn Tore.

Til FoRMidlingen
Dette bekrefter konservator Petter Snekke-
stad ved Nordlandsmuséet - prosjekteieren 

bak Norsk Jektefartmuseum i Bodø. Etter 
grunnstein-nedleggelsen nå i juli skal byg-
gearbeidet pågå hele neste år og stå ferdig 
i 2018.
- Det skal gjøres endringer på skuta, og en 
slik digital dokumentasjon er veldig viktig 
å ha, også i tilfelle noe skulle skje. Det ma-
teriellet som INVIS har laget, kan i tillegg 
være aktuelt å bruke til formidlingen om 
«Anna Karoline», inne i muséet, forteller 
han.
- For de som skal sette den istand, er det 
viktig med nærhet til fartøyet – å ha det 
foran seg når man måler og hamrer. Men 
modelleringen til INVIS blir en god hjelp i 
dette arbeidet.
 
Tekst: Edmund Ulsnæs

- En grøft med noe mer infra-
struktur nedi enn dette, dét har 
i hvert fall aldri jeg sett, smiler 
Kjell Ivar Hansen.
- På en slik jobb er vi helt av-
hengig av folk i maskinene og 
nede i grøfta som er avbalan-
serte, har is i magen. Og dét har 
vi jo, fastslår Reipå Knuseris 
prosjektleder.

nå SKAl deT ByggeS
Det meste er stort, kostbart og 
krevende når vi snakker om 
syrefabrikken til Yara. Så er da 
også det nye ventilhuset ved 
brannstasjonen i industriparken 
ualminnelig stort. Uvanlig store 
rør inn og ut  - dimensjonert for 
noe sånt som 3.000 kubikk-
meter vann i timen. Vannverk-
sprosjektet med legging av ny 
vannledning fra Hydrodammen 
er kostnadsberegnet til om 
lag 80 millioner kroner, der 
ventilhuset og rørsystemet mot 
fabrikkene utgjør om lag 25.
- Nå i månedsskiftet er vi der at 
vi er ferdig med tomta og den 
200 kvadratmeter store betong-
plata for bygget. Fra nå skal 
Bilfinger montere alt utstyret på 
den, før de forskaller og reiser 
bygget, forklarer Kjell Ivar.

UnngåR oveRRASKelSeR
I sommer er det gravd grøfter 
for å gi plass til 500 meter 
vannledning og 110 meter 
avløpsledning. Vannledningen 
til syre A har 71 centimeters 
diameter, og den til syre B har 
56. 
- Det er mange hensyn å ta, og 
vi flikker på detaljer hele tiden 
for å unngå overraskelser. Men 
det har gått bra - samarbeidet 
mellom oss, Bilfinger, Yara 
og byggeledelsen har fungert 
veldig fint.
Nå bruker Bilfinger september 
til å reise bygget, før Reipå 
Knuseri sørger for drenering, 
tilfylling og sammenkobling av 
rørene ved og i ventilhuset. Til 
slutt sørger Nordasfalt for asfal-
tering, og prosjektet skal etter 
framdriftsplanen være ferdig til 
november.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

is i magen-jobben
Avbalanserte mas-
kinførere er avgjø-
rende når Reipå 
Knuseri har gravd 
flere hundre meter 
grøft rundt syrefa-
brikken i Glomfjord. 
Og nå skal ventil-
huset reise seg for 
alvor.

Kjell ivar Hansen er bedriftens prosjektleder når Reipå Knuseri er hovedentreprenør for 
det nye, store ventilhuset som bygges for yara, midt i glomfjord sentrum. Her er han på 
inspeksjon i dagene før bygget reiser seg for alvor, og sammen med ham ser vi Tormod 
Martinussen.



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

viTAR SeRvice AS
Kilvik
8178 Halsa
Telefon: 451 08 000
stian@vitar.no
www.vitarservice.no
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profilering for nærings- og 
arbeidsliv i meløy-regionen

Meløy BedRiFTSSeRvice
Postboks 17
8161 Glomfjord
Telefon: 75 71 99 00
post@mbs-as.no 
www.mbs-as.no 

eWoS
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

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

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

industri
folk

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

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

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

HAlSA Bygg
Dalheimveien 2
8178 Halsa
Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

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

MARine HARveST
Marine Harvest Norway AS
8161 Glomfjord
Telefon:   75 75 27 60 
www.marineharvest.com

Meløy eneRgi
Kystveien 4
8150 Ørnes
Telefon: 75 72 01 90
www.meloyenergi.no
firmapost@meloyenergi.no

Xl-Bygg SolHAUg
Halsa
Holandsfjordveien 164
8178 Halsa

Xl-Bygg SolHAUg
Ørnes
Spildra, 8150 Ørnes

Tlf: 75 72 14 40
post@xl-solhaug.no
www.xlbygg.no

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

Har din bedrift fått et viktig 
oppdrag? Feirer jubileum eller 

er med på en viktig satsing? 
Staben vokser, eller en ansatt 

fortjener heder? 

profilér bedriften
gjennom industriFolk - 
Meløy-regionens eget 

blad for arbeids- 
og næringsliv!

Ta kontakt for en prat
og et godt tilbud:

edmund Ulsnæs
edmund@framtia.no

Tlf: 99299908

ingunn dahle
ingunn@framtia.no

Tlf: 97793103

Mediehuset Framtia
Spilderneset 12

8150 ørnes 
Tlf: 75750600

SiMonSSon & 
WideRBeRg 
leAn conSUlTing AS

8145 Storvik
Telefon: 90 61 18 74
info@swlean.com
www.swlean.no

våre samarbeidspartnere: 
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Ken-Henry Solhaug ærlig

om gigant-tapene

MÅTTE 
SLUTTE, 
MEN SMILER!

BYTTET, MEN 
FORTSATT 
LAKS

SIDE 20
SIDE 37

SIDE 21

SLAM 
KAN GI 
ENERGI!

IS I 
MAGEN, 
I TOMTA

SIKKERHETSTEST FOR 
ENERGI-STABEN

SINDRE 
FLYTTET 
HJEM, FORT!

industri
FOLK

NY STOR-INVESTERING

SIDE 5

SIDE 8-9

SIDE 11
SIDE 21

SIDE  3

Nr. 5-2016
Glomfjord, 31. august

 - Viktig signal til lokalsamfunnet, 

sier fabrikksjefenNorwegian Crystals kjøper 

16 nye smelteovner!

INGER 
BLE SPURT,
OG SA JA

6 7



ny vending 
for frode
Skaden sendte ham ut i attføring, og han måtte 
legge nye planer for yrkeslivet sitt. Nå er Frode 
Johansen blitt skiftleder hos Yara Glomfjord. 

Høsten de nå begynner på, blir hektisk for 
de ansatte i solenergi-fabrikken i Glom-
fjord. Om ikke lenge leveres nemlig 16 
splitter nye smelteovner i puljer på fire og 
fire, og skal installeres, testes og være i 
ordinær drift i første kvartal neste år.
- Denne investeringen har vært planlagt 
siden vi kjøpte fabrikken i 2013. De nye 

ovnene skal øke 
produksjonen vår 
med noe sånt som 
30 prosent, og 
dette kommer i 
tillegg til om lag 
20 prosent økning 
etter satsingen 
på recharge i fjor 
og i år. Men den 
faktiske kapasi-
teten i fabrikken, 
fullt utbygd, er 
4-gangen av dette 
igjen! 
- Og det er dét 

som ligger i de langsiktige planene våre, 
så nei, det kommer ikke til å bli kjedelig å 
jobbe i denne bedriften de neste fem årene! 
smiler fabrikksjef Børge.

TRyggeRe FRAMTid
Det var altså nå i juli at den viktige og 
lenge påventede beslutningen ble tatt, av 
styret i Norwegian Crystals. 16 nye smel-
teovner, eller trekkere, kjøpes fra den tyske 
produsenten. Fabrikksjefen ønsker ikke å 
være altfor konkret på kostnad, men vi vet 
fra tidligere at en slik ovn koster en hånd-
full millioner. Investeringen som Reidar 

Langmo & Co. nå 
gjør i Glomfjord, 
utgjør med andre 
ord mange titalls 
millioner kroner.
- Folk er veldig 
glade, de ser at 
disse arbeidsplas-
sene blir stadig 
sikrere. De ansatte 
kan kjenne seg 
tryggere på fram-
tiden, på en måte, 
forteller hovedtil-

litsvalgt Roger Hedstrøm til IndustriFolk. 
- Vi har jo fått til ting, og da kjennes det 
godt at investorene tror på oss. Og at de er 
med på at det må investeres i mer volum 
for å få virkelig god lønnsomhet i denne 
produksjonen. 

neSTen doBling
Nyinvesteringen betyr nemlig en voldsom 
produksjonsøkning i fabrikken, spesielt 
når man setter den sammen med recharge-
prosjektet, det som gjør at dagens 50 ovner 
kan refylles to og tre ganger med råstoff 
uten å bli tømt og nedkjølt først.
- Litt avhengig av hva vi lager av kvaliteter 
og tykkelse på wafere, hadde vi ved opp-

16 nye er bare starten
- Det blir gøy og travelt å 
jobbe i NC også de neste 
fem årene, sier fabrikksjef 
Børge Selstad. For denne 
sommerens ovn-investe-
ring til flere titalls millioner 
kroner, dét er bare begyn-
nelsen…

- Med recharge på 50 ovner, pluss 16 nye ovner 
med recharge, og litt avhengig av en del markeds-
forhold, skal vi havne på 375 megawatt, altså ikke 
langt unna en dobling av produksjonen.

BøRge SelSTAd

ved etableringen i 2013 fjernet norwegian crystals 20 utrangerte smelteovner i mo-
nofabrikken. nå kjøpes det inn 16 nye som sammen med recharge-prosjektet bidrar til 
noe nær dobling av produksjonen. Men den teoretiske kapasiteten i det voldsomme 
fabrikklokalet er ytterligere fire ganger større…

starten i 2013 en produksjonseffekt ut av 
fabrikken på rundt 200 megawatt, forklarer 
Børge Selstad.
- Med recharge på 50 ovner, pluss 16 nye 
ovner med recharge, og litt avhengig av en 
del markedsforhold, skal vi havne på 375 
megawatt, altså ikke langt unna en dobling 
av produksjonen.
Men, de kommende årene er målet å fire-
doble dette. Kapasiteten i det voldsomme 
fabrikklokalet er nemlig på noe sånt som 
1,5 gigawatt, fra 200-250 ovner.
- Det er viktig å huske at vi fortsatt er 
en veldig liten aktør i bransjen, og at vi 
er tvunget til å vokse for å opprettholde 
konkurransekraften vår, sier administre-
rende direktør Reidar Langmo i Norwegian 
Crystals.

TAKKeT væRe STABen
Når det gjelder totale salgsinntekter, har 
Norwegian Crystals hatt en nokså heftig 
utvikling fra 3,8 millioner i 2013, til 73,8 
året etter og 219 millioner kroner i fjor.
- Budsjettet vårt for i år var på litt over 400 
millioner. Dette klarer vi riktignok ikke, 

på grunn av en krevende start på året, og 
at beslutningen om 16 nye ovner kom en 
del senere enn vi hadde forventet. Men, 
veksten blir uansett kraftig sammenliknet 
med 2015, opplyser Børge.
Nå er langsiktige kundekontrakter på plass, 
og verdens etterspørsel etter solenergi bare 
øker, delvis i takt med at prisen – i dag 80 
dollarcent for en monowafer - er kommet 
så lavt at den konkurrerer med energikil-
der som kull, gass og vann, og det uten 
subsidier.
- Men vi ville ikke fått denne beslutningen 
nå hvis det ikke var for at fabrikken med 
sine ansatte her i Glomfjord har stått på slik 
de har gjort, fastslår Børge.

«gReinA» SKAl Bli TyKK
Nå skal altså den samme staben ta inn 16 
nye ovner, godt hjulpet av ovnsleveran-
døren og lokale leverandører som INVIS, 
Bilfinger og Escon på henholdsvis prosjek-
tering, rørarbeid og prosjektledelse. Kapital 
til slike utvidelser er i seg selv viktig, men 
her snakker vi også om viktig signaleffekt.
- Dette har utrolig mye å si for de ansatte, 
og det viser for alle at vi investerer, satser 
videre og legger til rette for videre vekst i 
Glomfjord. Den tynne silisiumgreina skal 
igjen bli en stor og sterk stamme, smiler 
Børge Selstad.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Børge Selstad

Roger Hedstrøm

det er klart for fortsatt travle tider for Kim Antonsen (t.v.), Raymond Jensen og resten av norwegian crystals-staben. Toppledelsen 
investerer nemlig i 16 nye smelteovner, og produksjonen skal økes kraftig.
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- Personalansvar er veldig nytt for meg, 
men heldigvis kjenner vi hverandre på 
skiftet veldig godt. Jeg hadde nok ikke 
sett like lyst på å lede et skift der jeg 
ikke kjente de andre så godt. Men ja, 
jeg var veldig klar for en ny utfordring 
nå, smiler Frode.

SToRT AnSvAR
42-åringen fra Ørnes overtok 15. 
august som leder for skift 5 i fullgjød-
selfabrikken til Yara. Og det er ikke 
akkurat noen nybegynner som overtar 
etter Jonny Larsen, som satte kursen 
sørover til Porsgrunn. Frode har nemlig 
vært på dette skiftet siden 2005, etter 
læretid på skift 3. Etter en periode som 
vikar ble det fast ansettelse fra -06. 
- Min oppgave er å lede skiftet til å 
kjøre fabrikken stabilt og produsere 
optimalt. Joda, ansvaret er stort, for 
skulle jeg ta en feil avgjørelse er det 
store verdier og sikkerhet som står på 
spill. Og man blir aldri utlært på denne 
fabrikken.
- Men, jeg har masse flinke folk rundt 
meg og et nettverk av folk å spørre hvis 
det skulle bli behov, slår han fast.

SKAde SoM endReT
Pappan til Alva (8) og ektemannen til 
Sandra tok opprinnelig elektrofag på 
videregående, og gikk en helt annen 

Frode Johansen skal lede skift 5 i fullgjødselsfabrikken til yara glomfjord. 

vei enn prosessindustri. Men så kom 
skaden som gav jobblivet hans en helt 
ny vending.
- Jeg jobbet først for vegvesenet, og så 
med vannsikring av tunneler i et privat 
firma. Så fikk jeg en whiplash-skade i 
1998, og måtte på attføring. Da tok jeg 
kjemi- og prosessfag og ble lærling her 
hos Yara, forteller han. 
Underveis har han ledet kontroll-
rommet i sju år, og de siste fire hatt 
funksjonen som operatør med utvidet 
ansvar.

AvAnSeRT pRoSeSS
- Hvordan er det å jobbe i fullgjødsel-
fabrikken?
- Det er en spennende jobb! Klart det 
er en del rutineoppgaver, og oppgaven 
vår er jo å overvåke. Men sant, når noe 
oppstår, er det om å gjøre å få fabrik-
ken opp til optimal produksjon igjen så 
raskt som mulig. Og det oppstår hele 
tiden ting som man ikke har møtt på 
før, så det er hele tiden mye å lære!
- Du skal huske at produksjonsproses-
sen vår er mye mer sammensatt og 
avansert enn mye annet av prosessin-
dustri – vi har for eksempel langt flere 
avsnitt enn på en oljeplattform, sier den 
nybakte skiftlederen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Hehe, det er ikke fordi jeg har fått signaler 
om at jeg kan for lite, nei, smiler Kent-Ole 
Hansen hos XL-BYGG Solhaug.
- Det er mest for min egen del, og så gikk 

voksen fagbrev-jobb
Å ha to fagbrev er ikke 
uvanlig. Men å sanke to 
stykker på to år, når du 
har passert 45? Dét er ikke 
hverdagskost.

Kent-ole Hansen

det an å gjennomføre uten at det gikk ut 
over arbeidet, så da bestemte jeg meg.

eTT gA SMAKen på To
45-åringen har prestert noe såpass uvanlig som 
å ta to fagbrev i løpet av to drøye år, og dét 
etter 25 års tjeneste for bedriften.
- Joda, det er kanskje litt spesielt, og jeg har 
nok fått en del spørsmål og kommentarer. Men 
selv om jeg føler meg trygg og komfortabel 
i den jobben jeg har, var det greit å få noen 
knagger å henge det på, mener den erfarne 

butikkmannen som er fagansvarlig for butikk i 
byggevarehandelen i Spildra ved Ørnes.
- Da jeg først hadde tatt det ene, ga det 
mersmak å ta ett til. Så da gjorde jeg dét.

TRygg FøR pRøven
Sammen med flere andre kjente fjes i 
Ørnes-handelen tok Kent-Ole fatt på teo-
riundervisningen bak salgsfaget for noen 
år siden. Kveldssamlinger i Glomfjord, og 
fagbrevet på plass for tre år siden.
- Så gikk jeg rett løs på transport og 

logistikk, som også sammenfaller med det 
vi gjør her – bestilling,  varemottak, plas-
sering. Greit å få ekstra ben å stå på, på et 
vis. Jeg følte meg ganske trygg da jeg gikk 
opp til fagprøve, da, det var litt artig at jeg 
kunne mer enn sensorene, humrer han.
- Jeg gjorde ikke dette fordi jeg kjente meg 
usikker i jobben, men det er viktig med pa-
pirer i dag, og dette var greit å få på plass.

oppdATeRing viKTig
Kent-Ole fra Sandaa ved Neverdal valgte 

maskin- og mekanikerfag i Glomfjord etter 
grunnskolen. Så fiske, faktisk – to år som 
mannskap, blant annet for slekta, der ute på 
Meløya. Men så var det i 1991 at han gikk 
på land og ble med på trelast-laget til Ivar 
Tidemann på Ørnes. Seks år senere ble for-
retningen solgt til Ken-Henry Solhaug, og 
Kent-Ole ble med videre, etter hvert også til 
det nye og flotte bygget i Spildra. 
- Når jeg har vært med så lenge, er det fordi 
jeg trives og føler meg trygg i jobben. Det er 
et pluss med så lang erfaring – det gjør det 

lettere i det daglige. Nei, det er ikke 
så ofte jeg står fast når kundene spør, 
smiler Kent-Ole.
- Men det er viktig å oppdatere seg, 
for folk er godt opplyst, og tilbake-
meldinger fra kundene er noe jeg 
lærer mye av, sier han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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De kommer gjerne til Ørnes midt på natten, 
de verdifulle sekkene. Så, etter forsvarlig 
mellomlagring, fraktes de i en liten lastebil 
med dyktige sjåfører langs landeveien. Til 
Glomfjord, og målet for reisen.
- Disse karene er både flinke og fleksible, 
og gjør en god og viktig jobb for oss, roser 
driftslederassistent Svante Brun hos Marine 
Harvest i Glomfjord.

en viKTig Rolle
Ja, for visste du at sjåførene Jon Børge 
Olsen (62), Svein Åge Sandberg (64) og 

kai-karenes viktige mat-transport
Du ser dem ta imot båtene 
på Ørnes, og du ser dem 
i kai-trucken. Men for sjå-
førene ved Ørnes Skipsek-
spedisjon er ett av de aller 
største oppdragene å kjøre 
fôr. Til laksesmolten i Glom-
fjord.

Siden smoltproduksjonen ble etablert i glomfjord, er fôret til smolten de fleste årene blitt levert på kaia på ørnes av Skretting-båten. Så blir sekkene fraktet i lastebil til glomfjord 
av Svein åge Sandberg (gul jakke) og de andre i ørnes Skipsekspedisjon. i glomfjord tas den verdifulle lasten imot av Jan Tore Falk og de andre i Marine Harvest.

- et stort og veldig viktig oppdrag for oss, fastslår daglig leder Fredrik Finne ved ørnes Skipsekspedisjon.
Svante Brun

Fredrik Finne (53) også har en viktig rolle 
for ett av verdens største smoltanlegg i sitt 
slag?
- Dette er et stort og viktig oppdrag for oss. 
På det meste kan det være snakk om 50-60 
slike 500-kilossekker i uka, kanskje mer, 
forteller daglig leder Fredrik Finne ved 
Ørnes Skipsekspedisjon AS, der Jon Børge 
og Svein Åge er hans ansatte.
For mens fôrbåten fra Skretting ukentlig 
leverer sekkene til sin kunde i Glomfjord 
på kaia på Ørnes, er det Fredrik og hans 
menn som både mellomlagrer og så frakter 
det verdifulle fôret til de om lag 8 millioner 
laksesmoltene på nedre område av Glom-

fjord Industripark.

- FleKSiBle og FlinKe
IndustriFolk har knipset nattbilder av Skret-
tingbåten, og deretter fulgt sjåfør Svein Åge 
Sandberg i det viktige transportoppdraget 
fra Ørnes til Glomfjord. Om lag 1.300 tonn 
med fôr ankommer smoltanlegget på denne 
måten i løpet av et år. Svante forklarer.
- For Skretting-båtene vil det være ufor-
holdsmessig tungvint og dyrt å frakte 
såpass små mengder inn til kai i Glomfjord. 
Vi har dessuten ikke kaiplass til å ta det 
imot. Karene i Ørnes Skipsekspedisjon 
både tar imot fôret, frakter det innover og 

stabler det ferdig på rett plass her inne i 
lagrene våre. Hver uke sender jeg dem en 
oppdatering på hva som kommer og hvor 
det skal stå. Veldig lettvint, og fungerer 
veldig bra.
- Dessuten har de ekstra lagringsplass der 
ute, slik at varene kan stå der ute som en 
buffer for oss, og det er veldig gjevt, sier 
Svante.

ingen i næRHeTen
Så. Selv om smoltanlegget i Glomfjord 
ligger kloss inntil havet, er det altså på 
denne måten at fôret til smolten i alle år har 
ankommet, til Ørnes. For så å bli fraktet 
videre i en liten lastebil.
- Det daglige stykkgodset over kai er jo 
vårt største oppdrag. Men vi har ingen faste 
oppdrag som er i nærheten av dette i volum 
og omfang, opplyser Fredrik Finne.
- For vår del krever det at vi har personell 
som er disponibel i helg, på natt, men dét 
er vi vant til, det er slik vi har hatt det i alle 
år. Vi har ingen kontrakt eller langsiktighet 
i forhold til Skretting, men vi har en god 

relasjon. Og, vi håper selvsagt at smoltan-
legget i Glomfjord bare skal vokse videre, 
og at dette oppdraget for oss kan fortsette i 
mange år, smiler Fredrik.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Dette er et stort og viktig oppdrag for oss. På 
det meste kan det være snakk om 50-60 slike 
500-kilossekker i uka, kanskje mer.

FRedRiK Finne
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- Trioplast Industrier har virksomhet i Sverige, 
Danmark og Frankrike, men produktene deres 
kan man se rundt omkring i hele Meløy og 
Gildeskål, smiler Ronny Widerberg.
- Klart at det er en anerkjennelse for oss å få 
dette oppdraget, og mer enn halve min arbeids-
tid i år og neste år vil være i arbeid for dem.

HJelpeR indUSTRigigAnTen
Han smiler bredt og tar for anledningen plass 
oppå en rundballe, svensken som har etablert 
konsulentvirksomhet med samboer Ulla Simon-
sson i Storvika, Gildeskål. Plasten rundt norske 
bønders rundballer er nemlig ofte produsert av 
Trioplast Industrier, som har 11 fabrikker, 1.250 
ansatte i tre land og en omsetning på over 4 
milliarder norske kroner. Denne industrikjem-
pen skal Simonsson & Widerberg Lean Consul-
ting nå hjelpe med viktig forbedringsarbeid.
- Vi fikk oppdraget i konkurranse mot tre andre 
internasjonale firmaer, og det var helt klart et 
fortrinn for oss at jeg jobbet med dem fra 2007, 
i årene før vi kom til REC i Glomfjord.
- Trioplast Industrier vil være i verdensklasse, 
og vil ha et løft nå – at enda bedre forbedrings-
arbeid skal vises på bunnlinjen. I dag har de for 
mye ikke-planlagt vedlikehold, forteller Ronny.

SløSeR SToRT
Alle bedrifter sløser i sin produksjon. Sløser 
med tid, materialer og andre ressurser, fordi 
produksjonen stopper, må endres eller gir mye 
feilvare. Ronny Widerberg er ekspert på å av-

vil hjelpe hjemme
De har landet stor-kontrakt på 
å hjelpe en svensk industrigi-
gant å øke produksjonen. Nå 
vil Gildeskål-firmaet Simonsson 
& Widerberg Lean Consulting 
også hjelpe lokalt næringsliv å 
forbedre lønnsomheten.   

på plass i Frankrike: i sommer be-
søkte Ronny Widerberg Trioplast 
industrier sitt produksjonsanlegg 
ved paris, der han nå skal hjelpe 
med forbedringsarbeid. vi ser 
Ronny i midten bak sammen med 
konsernsjef Andreas Malmberg. 
Foto: privat

- i alle virksomheter sløses det, fordi produksjonsutstyret ikke utnyttes maksimalt, eller 
fordi sløsing med tid blir det normale, forteller Ronny Widerberg. nå har Simonsson 
& Widerberg lean consulting fått et stort, internasjonalt oppdrag for produsenten av 
plasten rundt disse rundballene på ørnes.

Simonsson & Widerberg 
Lean Consulting AS

Etablert: 2012
Daglig leder: Ulla Simonsson, styre-
leder er Ronny Widerberg 
Ansatte:  2
Omsetning 2015: om lag 4,5 mil-
lioner kroner
Eiere: Ronny Widerberg og Ulla 
Simonsson, eier 50 prosent hver

sløre slik sløsing, og ikke minst: i å vise hvordan den 
kan reduseres = bedre lønnsomhet. Det var han og 
Ulla Simonssons dyktighet som gjorde at REC Wafer 
hentet dem inn for å lede forbedringsarbeidet i Glom-
fjord-fabrikkene i 2010. Paret har hjulpet konserner 
som Volvo og IKEA i en rekke land. Da REC-dørene 
stengte sommeren 2012, etablerte svenskene egen 
konsulentvirksomhet i egen bolig i Storvika.
- Når det gjelder prosessindustri, der produksjonsut-
styret er viktigere enn antall ansatte, dreier det seg 
om å få maksimalt ut av utstyret man har kjøpt. Men, 
sløsingen gjør at svært mange virksomheter har et 
potensial på 30-40 prosent som de ikke klarer å ta ut, 
fastslår Ronny.

de SeKS SToRe
- Voldsomme tall – hvorfor?
- Dette er sammensatt, men en del dreier seg om å 
gjøre mer systematisk og forebyggende vedlikehold, 
og mindre av det ikke-planlagte og korrigerende, 
begynner han.
- Vi snakker gjerne om de seks store sløserne på 
produksjonsutstyr. De gir alle mer nedetid og mindre 
produksjon. Den største er havarier, og så er det 

omstillinger, for eksempel bytte til nytt produkt, 
forklarer Ronny.
Andre sløsere er småstopper som operatørene kan 
løse, men som skjer ofte. Og så tar det tid å komme 
opp i full hastighet igjen. Ny sløser er omarbeiding 
– altså når det ikke ble rett første gangen. Til slutt 
feilvare, som altså ikke er salgbar.

iKKe BARe indUSTRi 
- Men staben kan jo dette, hvorfor skjer det?
- Når man jobber i det, blir man litt «blind», og slik 
sløsing på produksjonsutstyret blir det normale – 
man jobber seg rundt problemene istedenfor å løse 
dem.
- Og du garanterer resultater?
- Det kan være en fordel å komme utenfra, ja, og 
når man kjenner til de seks viktigste sløserne som 
jeg sa, så er det lett å avsløre det i en hvilken som 
helst virksomhet. Jeg mener at mange bedrifter bør 
gå gjennom og forbedre produksjonen sin - ta ut 
sitt potensial, før de gjør mer drastiske tiltak som 
å redusere bemanningen eller flytte produksjonen 
utenlands.
- Nå snakker du industri?

- Nei, i alle virksomheter der 
det foregår en prosess, kan man 
benytte våre prinsipper for lean 
produksjon (lean er engelsk og 
betyr tynn, smal, mager, trim-
met, red.anm.). Det finnes norske 
kommuner som bruker det, for 
eksempel Molde.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ronny Widerberg besøker administrasjonsbyg-
get til Yara i Glomfjord. Han hilser på fabrikk-
sjef Arve Jordal og presenterer firmaet sitt. Arve 
er på sin side godt kjent med forbedringsarbeid, 
etter mange år som prosessingeniør, produk-
sjonssjef og de siste fire årene som fabrikksjef. 
Prosessindustribedriften hans har forbedret og 
omstilt seg kraftig og sammenhengende i over 
20 år.
- Yara innleder nå en stor og internasjonal 
satsing som blant annet skal forbedre produkti-
viteten ytterligere i årene som kommer. Arbeidet 
skal ledes av en egen organisasjon, og lean-prin-
sippene blir en del av dette. Men, selv om vi selv 
ser for oss å håndtere det, er det spennende med 
en lokal aktør som satser på feltet, mener han.
Simonsson og Widerberg Lean Consulting har til 
nå jobbet med utenlandske kunder, samt noen i 
Bodø, etter at eierne Ulla og Ronny hadde ledet 

selger 
lean
Mange flinke bedrifter i Meløy-
regionen, men få kjenner til 
lean-metodene for produk-
sjonsforbedring. Dét kan det bli 
en endring på.

Ronny Widerberg (t.h.) ønsker å tilby sin ekspertise i forbedringsarbeid til lokale bedrifter. Her presenterer 
han seg for yara-sjef Arve Jordal.

forbedringsarbeidet hos REC Wafer Mono i Glom-
fjord. Nå ønsker de to å bli mer kjent med og i det 
lokale næringslivet. Og ikke bare prosessindustri og 
annen produksjon.
- Lean-prinsippene for systematisk vedlikehold og 
å forebygge sløsing kan brukes i alle virksomheter. 
I høst skal vi samle bedrifter i Gildeskål til en halv 
dag med lean som tema, opplyser Ronny.

- Er mange kjent med disse forbedringsprinsip-
pene?
- Nei, jevnt over er det nok relativt få bedriftsledere 
som har kunnskap eller erfaring fra arbeid med 
dette, eller som har prøvd det ut i egen bedrift. 
Dette håper vi jo å gjøre noe med, smiler han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Bilfinger jobber med pro-
sjektarbeid av veldig mange 
forskjellige typer, og dét syntes 
jeg var veldig spennende. Ak-
kurat nå regner jeg på flere 
tilbud som skal ut, forklarer den 
hjemvendte elektroingeniøren 
som i disse dager har jobbet én 
måned for vedlikeholdsbedriften 
i Glomfjord.

lyKKelig åRSAK
Sindre Fallmyr er altså tilbake 
i Meløy igjen, etter tre år på 
ingeniørhøgskolen i Narvik, to 
på NTNU i Trondheim, og
- Så fikk jeg meg jobb hos Nor-
consult i Oslo. Men der ble jeg 
bare ett år, for jeg og samboeren 
min i bestemte oss for å flytte 
hjem.
- Hvorfor så travelt?
- Vi venter barn i oktober, og 
da ville vi heller at det skulle 
skje her i Meløy. Så nå har vi 
flyttet til Kornes, i nærheten av 
foreldrene mine, smiler Sindre, 
som er sønn av Sverre og Karin, 
storebror til Synnøve (25).

eleKTRo-KoMpeTenT
Litt sånn fersking som elektroin-
geniør, altså, men Sindre er godt 
kjent i Meløy-miljøet. Etter elek-
troutdanning på videregående i 
Glomfjord tilbragte han nemlig 
2 ½ års læretid hos El-Team, og 
fikk fagbrevet i 2008. Etter 1 ½ 
år til i bedriften, bestemte han 

framskyndet 
hjemkomsten
Han visste at han skulle hjem igjen, den 
ferske sivilingeniøren. Men lykkelige 
omstendigheter framskyndet hjem-flyt-
tingen kraftig. Hyggelig for Bilfinger. 

seg altså for videre utdanning. 
Han ga seg ikke før han var 
blitt sivilingeniør.
- Joda, jeg er litt fersk i det å 
jobbe som ingeniør, men jeg 
synes det går fint – jeg får 
arbeidsoppgaver som passer 
godt. Og jeg tror at jeg kan 
bidra i bedriften med den 
utdanningen jeg har – jeg 
er jo den eneste på fagfeltet 
elektro som har akkurat denne 
bakgrunnen.

RASKeRe enn plAnlAgT
Hos Norconsult i hovedstaden 
jobbet han som rådgivende 
ingeniør, hovedsakelig innen 
høgspent-feltet. I Glomfjord 
blir typiske arbeidsoppgaver 
å regne tilbud til kunder, og 
å følge opp de oppdragene 
bedriften får.
- Jeg har alltid tenkt at jeg 
skulle flytte hjem igjen en 
dag. Men jeg hadde nok tenkt 
at jeg skulle bli lengre i Oslo, 
kanskje 5-10 år.
- Men så vil vi heller få barn 
her i Meløy. Her vil vi også 
ha råd til å kjøpe oss et hus, 
ikke bare en liten leilighet, og 
vi kommer nærmere beste-
foreldrene til barnet, sier han 
fornøyd.

Tekst og foto: 
Edmund Ulsnæs
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Javisst ser det pent ut allerede! Men for 
mange er det nok når snøen kommer at 
det virkelig blir stas med nye Glomfjord 
sentrum. For den kommer ikke til å legge 
seg, nemlig!
- Ja, både som fabrikksjef hos Yara og 
Glomfjord-borger tror jeg dette kommer til 
å bli veldig bra. Det er bare at alt utstyret 
fungerer slik det skal, og vi unngår lek-
kasjer, mener Arve Jordal.

13.000 eneBoligeR…
Han har tatt spanderbuksene på. En spen-
nende del av det store sentrum-prosjektet er 
nemlig oppvarmet vann som sirkulerer i et 
tett-i-tett-system av vannslanger under det 
nye toppdekket. Slangene er koblet til et 
hovedrør som kommer fra….? Syrefabrik-
ken, selvsagt! Dampen derfra gir sentrum 
undervarme som gjør det snøfritt hele året, 
slik andre Yara-steder som Porsgrunn og 
Köping nyter godt av. Mengden energi som 
trenges for å tine sentrum er småtterier, i 
Yara-produksjonen.
- Salpetersyreprosessen genererer mye 
varme, og det er denne varmen som brukes 
til å lage damp som biprodukt. I all hoved-
sak sendes dampen til vårt ferdigvareom-
råde – energien brukes til å fordampe vann 
i forskjellige inndampere, forklarer Arve.
- Det er voldsomme mengder damp som 
lages i syrefabrikken. Vi snakker om ca. 

spanderer sommerføre, året rundt
I Glomfjord nyter Meløy kommune godt av det som er 
dens eget slagord. Yara er nemlig både raus og kraft-
full, og spanderer sommerføre hele året i sentrum av 
industribygda.

glomfjords nye og flotte sentrum kommer for alvor til sin nordnorske rett når snøværet dekker det snørike tettstedet senere 
i høst. da kommer nemlig torget til å være snøfritt – takket være et samarbeid mellom Meløy kommune og yara. på de inn-
felte bildene ser vi driftskoordinator Trond Fjærem foran Meløy kommunes varmeveksleranlegg i syrefabrikken, og fabrikk-
sjef Arve Jordal.

50 tonn i timen med 16 bars damp. Dette 
tilsvarer årsforbruket til 13.600 eneboliger, 
hvis en antar at en enebolig bruker om lag 
25.000 kilowatt-timer i året.

gRATiS Av oveRSKUddeT
Damp-produksjonen kunne med andre 
ord ha forsynt noe sånt som 30-40.000 
innbyggere, en mellomstor norsk by, med 
all energien som trengtes. Og så er det altså 
slik at Yara har overskuddsdamp, siden 
det gjennom mange år er gjort vellykkede, 
energisparende tiltak på nedre område. 
Overskuddsdampen blåses til andre steder i 
fabrikken, eller over tak. Det er denne ener-
gikilden Meløy kommune nå får benytte 
kostnadsfritt, bortsett fra når Yara selv går 
i minus på damp eller fabrikken står – da 
må undervarme-energien kjøpes fra de 
elektriske dampkjelene.
- Men normalen er at vi har et lite over-
skudd av damp. Nå har Meløy kommune 
installert en varmeveksler og et rørsystem 
i syrefabrikk B, og skal selv drifte og styre 
dette.
- Vi synes jo torget er blitt veldig fint – det 
er et løft for hele bygda. Så da bidrar vi 
med gratis damp – det blir spennende å 
se hvordan det blir å fungere med under-
varme, mener Arve.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Salget har vært 
slik jeg hadde 
forventet, altså 
godt. Men fort-
satt er det mye 
å gå på. 

WencHe HoFF

- Samarbeidet med Meløy kommune har 
vært helt eksemplarisk, slik vi ser det. 
Hvis de opptrer slik i alle prosjekter, kan 
de umulig være en vanskelig kunde! innle-
der Håvard Jentoftsen.
Terje Halsan AS’ erfarne prosjektleder 
møter i morgen til formell overlevering. 
Overlevering av ferdig utført oppdrag, 
Glomfjord Torg, til oppdragsgiver Meløy 
kommune.
- Anlegget er 99,9 prosent ferdig. Det 
eneste usikre har vært om vi skulle rekke å 
montere de ekstra gatelysene innen 1. sep-
tember. Det ble bestemt å sette opp flere 
lys, og de måtte lakkeres først, i samme 
farge som de andre, forklarer han.

loddReTT læRing
Dermed kan folk flest og ikke minst de 
handelsdrivende i Glomfjord applaudere, 
etter en anleggsperiode på 16 måneder der 
sentrumsbutikkene har vært vanskeligere 
tilgjengelig. Til gjengjeld har bygda fått 
et torg-område som er en pryd for øyet 
sammenliknet med før, og som er praktisk 
og hyggelig for både gående og kjørende. 
Meløy kommune har invitert til offisiell 
feiring fredag 16. september. Så har selv-
sagt Terje Halsan AS laaaang erfaring med 
ulikt anleggsarbeid, men Glomfjord Torg 

overlevering i morgen
Spennende dag for Terje 
Halsan AS imorgen, når 
oppdrag Glomfjord Torg 
skal overleveres til kunde 
Meløy kommune. Prosjekt-
leder Håvard Jentoftsen 
mener oppdraget blir godt 
å ha på bedriftens CV. 

Håvard Jentoftsen

Før og etter: glomfjord hadde en sliten, upraktisk og ikke spe-
sielt vakker rundkjøring som sitt varemerke, for eksempel 24. 
august 2014, da vårt innfelte bilde er tatt. nå har nye glomfjord 
Torg vokst fram i all sin prakt, og Roy Arne Sandberg og de 
andre hos hovedentreprenør Terje Halsan AS kan overlevere 
oppdraget til Meløy kommune i morgen, torsdag 1. september. 

var noe helt nytt.
- For første gang har vi vært hoveden-
treprenør, og den læringskurven har 
vært bratt, nærmest loddrett, smiler 
Håvard.
- Den største aha-opplevelsen i 
forhold til å «bare» være leverandør, 
er kanskje papirmengden, og alt som 
må dokumenteres, prises og godkjen-
nes, helt ned til minste detalj. Men, 
jeg synes vi har klart dette bra, og 
samarbeidet med kunden og underle-
verandørene har vært veldig bra.

STengTe og SpReTTeT
Det var i april i fjor at han og staben 
slaktet plenen, sprettet asfalten og 
stengte den gamle rundkjøringa i 
Glomfjord for all ferdsel. I samar-
beid med Meløy Elektro (elektrisk), 
Rørlegger’n Fauske (VVS/under-
varme), Norsk Revegetering i Saltdal 
(beplantning og granittstein) og 
Nordasfalt i Bodø (asfaltering vei-
bane) er så grunnen endevendt, før et 
nytt og totalforandret Glomfjord Torg 
er satt sammen. I sitt oppdrag har Hal-
san brukt jevnt over 5-6 arbeidere, og 
de andre leverandørene 10-12 samlet. 
Den opprinnelige hovedentreprisen 
var 27 millioner kroner inkludert 
moms, men uforutsette utbedringer 
i grunnen, og naturlige justeringer 
i prosjektet underveis, gjør nok at 
sluttregninga blir en del høyere.

BRA på cv-en
- Nå skal oppdraget først overleve-
res og sluttgodkjennes, men du er 
fornøyd?
- Ja, jeg synes dette har gått bra, 

og det er klart at et slikt prosjekt er 
en fordel for oss å ha på CV-en ved 
senere oppdrag av slik størrelse, mener 
Håvard.
Og deler med oss noen fun-facts 
ved nye Glomfjord Torg: granittstei-
nene er hver på 80-90 kilo, altså veier 
granittdekket  totalt 6-700 tonn. Og 
mens Håvard & Co. nede hos Meløy 
Havnebygg kjører på 8 centimeter tykt 
betongdekke, med en truck med 100 
tonns akseltrykk, kan fotgjengere nå 
sprade på torget på hele 15 centimeter 
granitt. Med undervarme.
- Hva blir det neste for Terje Halsan AS?
- Vi har til enhver tid masse småopp-
drag, men det er klart Glomfjord Torg 
viser at vi kan ta slike store prosjekter. 
Og dét gjør det interessant for oss 
å regne på flere større jobber. Blant 
annet leverer vi nå tilbud på jobben 
som Nasjonale Turistveger skal gjøre 
på Grensen – ved Uredd-monumentet, 
opplyser Håvard Jentoftsen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Det er alltid enkeltting som kunne vært 
løst bedre, men alt i alt synes vi dette gikk 
utrolig bra. Besøket og inntektene ble større 
enn forventet, og vi har levert det vi skulle 
levere, fastslår Mary-Ann Selfors.
Lederen i Meløy BedriftsService gir et 
solid klapp på skulderen til sitt «Team 
Svartisen», som bidro sterkt til suksess da 
bedriften «debuterte» i reiselivsnæringen. 
Brestua ved Engenbreen ble i sommer 
nemlig drevet av, nettopp, servicebedriften 
Meløy BedriftsService i Glomfjord.

HeFTig TRøKK
- Heftig. Veldig mye folk, veldig travelt 
- hele sommeren, egentlig, oppsummerer 
bedriftens Brestua-sjef og kokk, Wenche 
Hoff.
- Når 100 hurtigrutepassasjerer skal inn og 
bespises, så 200 passasjerer fra cruiseskipet 
«Aida Vita» og i tillegg om lag 200 lan-
deveisfarende på en dag – slik det var for 

reiseliv-debut med suksess 
- Dette gikk utrolig bra! 
oppsummerer lederen 
i Meløy BedriftsService. 
Glomfjord-bedriften tok 
denne sommeren et skritt 
inn i reiselivsbransjen ved 
å drifte Brestua ved Engen-
breen.

Besøket og inntek-
tene ble større enn vi 
hadde forventet, og vi 
har levert det vi skulle 
levere.

MARy-Ann SelFoRS

- veldig mye folk, og veldig travelt, sier 
Brestua-sjef Wenche Hoff. Foto: edmund 
Ulsnæs

eksempel 4. august - da må det erfaring og 
et veldig bra team til for at det skal fungere. 
Vi er en flott gjeng her inne som alltid har 
trivdes i lag, forteller hun.
Wenche har selv åtte års erfaring med drift 
av Brestua, og mener annonseringen av 
tilbudet foran årets sesong har hatt effekt. 
Andre reiselivsaktørers framsnakking har 
også hjulpet godt. 
- Salget har vært slik jeg hadde forventet, 
altså godt. Men fortsatt er det mye å gå på 
hvis man legger mer arbeid i å kartlegge 
hvem som faktisk reiser, og hvilke behov 
de har.

- deTTe KAn vi!
15. april i år overtok Meløy kommune 
samtlige aksjer i selskapene Svartisen AS 
og Svartisen Eiendom AS for 4,2 millioner 
kroner. Meløy BedriftsService ble engasjert 
til å drive Brestua det første året etter over-
takelsen fra Alf Hagen og Malin Arntsen. 
Klargjøring og rydding i og rundt stua ble 
gjort, og fra 1. juni i år har åpningstiden 
vært 11-18 hver dag, med servering av 
smørbrød, kaker, middag og egen søn-
dagsbuffet. Og eget tilbud til ilandstigende 
hurtigrute- og cruisepassasjerer.

- Transport og vareflyt har vært en ut-
fordring, men transport, matlaging og 
servering er jo det vi kan! smiler Mary-Ann 
og Wenche.
- Nå er vi spent på høstens oppsummering. 
Vi ønsker å utføre denne tjenesten på per-
manent basis, og det passer utmerket inn i 
våre andre aktiviteter, sier bedriftslederen.

MAnge i lAg
Mange aktører har i sommer bidratt til stor 
aktivitet ved Engenbreen, med Brestua som 
naturlig sentrum. Foretakene Rocks & Ri-
vers, Beyondlimits og Finne UT har tilbudt 
brevandring, hundekjøring og stressmest-
ring, pluss at Svartisen Moose trakk mange 
besøkende til møte med tamme elger.

- På dager med godt vær kunne besøket 
eksplodere, og siden vi vel ikke har hatt en 
strålende vær-sommer - tenk på potensia-
let når satsingen virkelig settes i system! 
mener Mary-Ann.
Engenbreen Skyss er viktig aktør, med 
transport av passasjerer over til Engen fra 
Holandsvika. Skipper Kim Børge Skjellstad 

oppsummerer:
- Økningen har vært sterk, men så var kan-
skje fjorårets sesong den med minst trafikk 
på lenge. I år regner vi med 7-8.000 reisende 
totalt, og det er vel omtrent på nivå med 
gjennomsnittet fra tidligere år, opplyser han.

Tekst: Edmund Ulsnæs

i Brestua, på jobb for Meløy BedriftsService i sommer: Martine Halsos (fra venstre), elise Mork, elsa ohrlander og elin Halsos Akers. Sjåfør Jarle elverhøy var også på laget, i tillegg til 
bedriftens kantinesjef Wenche Hoff. Foto: Silje lindberg, Kystriksveien Reiseliv.

Blant de svært mange som besøkte engen og Brestua i sommer, var cato og Jorun Brat-
tøy fra ørnes, sammen med sine barn og barnebarn. Foto: Silje lindberg, Kystriksveien 
Reiseliv.
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Nå går han i gang med noe helt nytt, Ivan 
Dahl (51). Ikke for ny arbeidsgiver, er du 
gal!? Nei, fortsatt, og alltid, for Yara.
- Ja, bestandig Yara. Dette er heimen min, 
det er her jeg hører til. Yara er raus, han er 
hjelpsom, han har utrolig takhøyde, og så 
har vi til salt i maten og vel så det, vi som 
jobber her, smiler han.
Og slik innleder vi vårt møte med Ivan, 
altså med hans sterke forhold til egen 
arbeidsgiver. Det har vært drama, det har 
vært endringer, det har vært et lite brudd. 
Men, du vet en mann er trofast når han, rett 
etter fylte 50 år, allerede har holdt koken i 
snart 30.

iKKe MeR Alene
Først til sakens hovedanledning: morgen-
dagens jobb-bytte for Ivan Dahl. Etter at 
han i så godt som alle år har vært kjent fjes 
i det som var edb-avdelingen og som i dag 
best betegnes som brukerstøtte, skritter 
han nemlig nå over i en helt annen jobb og 
avdeling.
- Det er greit nok å jobbe alene, som jeg 
har gjort de siste årene. Men, samtidig er 
det godt å ha en lokal organisasjon å være i, 
sammen med andre – veldig bra å ha andre 
å støtte seg på, forklarer Ivan oss om grun-
nen til at han gleder seg.
Fra i morgen er Ivan Dahl nemlig ute av 
den «lille» jobben i det store Yara-systemet 
som heter IS Facility Coordinator. Han 
er over i jobben som innkjøper, og med 
kontorplass sammen med resten av gjengen 
på Yara-lageret. Ivan overlapper og lærer 
sammen med Gunnar Nilsen, som blir 
pensjonist etter årsskiftet.

HAR en ToTAlpAKKe
- Dette er de jobbene jeg har kjent at jeg 
har hatt lyst på i bedriften, altså IT og 
innkjøp. De har litt til felles, faktisk, og 
innkjøpsarbeid tiltaler meg. Det betyr 
uforutsigbare dager, man må hive seg litt 
rundt ettersom ting skjer - det er fartsfylt, 
dette liker jeg.
Og der har du bakgrunnen for at Ivan, som 
har jobbet 29 år for Hydro og Yara i Glom-
fjord, nå er på laget til innkjøpsleder Trond 

ivan og yara, 
førr evig

Nå slutter han ikke før han 
blir kastet ut, har han sagt. 
Men heeelt nye oppgaver i 
Yara etter 29 år, dét er Ivan 
Dahl klar for.

ivan dahl

ivan dahl har jobbet sin siste dag som såkalt iS Facility coordinator for yara i glomfjord. 
nå skal han videre til nye oppgaver, og overlater kontoret og iT-oppgavene til Kim even 
Aspvik.

- Ja, bestandig Yara. Dette er heimen min, det 
er her jeg hører til. Yara er raus, han er hjelp-
som, han har utrolig takhøyde, og så har vi til 
salt i maten og vel så det, vi som jobber her.

ivAn dAHl

Trana – i likhet med Inger Nystadnes, Terje 
Rindal, Morten Amundsen og vikar Steffen 
Hansen.
- Opprinnelig jobbet jeg i verkstedene, og 
jeg kjenner organisasjonen godt etter årene 
i IT-avdelingen. Så selv om jeg ikke kjen-
ner fagene til den enkelte, liker jeg å tro at 
jeg har en totalpakke av kunnskap med meg 
som blir nyttig i den nye jobben, forteller 
Ivan fra det ferdigryddede skrivebordet i 
administrasjonsbygget til Yara.

gAlleRi og KUnST
Født og oppvokst i Glomfjord begynte Ivan 

ut som postbud i hjørnesteinsbedriften, 
deretter maskin- og mekanikerfag ved den 
videregående skolen. Så platearbeider-
lærling, ferdig 1985, samme året som den 
dramatiske ulykken - mer om den straks. 
Sammen med sin Wenke fra Ørnes reiste 
han så sørover – han sanket militærtjeneste, 
han jobbet på galleri med restaurering av 
møbler og salg av kunst, og han jobbet på 
lager og som platearbeider.
- Så ble heimlengselen for sterk for ho mor, 
og vi flyttet tilbake til Glomfjord i 1987 – 
jeg fikk jobb på plateverkstedet og ble der i 
seks år, husker Ivan tilbake.
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- Jeg er kanskje litt miljøskadet, for 
det ble selvfølgelig på Yara, her også! 
forteller han. 
Jonny begynte i Glomfjord i 1988, den 
gang som vikar på Hydro. Etter seks år 

veteranen prøver porsgrunn
Etter 28 år på Yara i Glom-
fjord har Jonny Larsen 
begynt i ny jobb i indus-
triparken på Herøya. 

Jonny larsen 

ble det fast ansettelse i 1994, men nå er det 
altså slutt. 
- Det er ikke fordi jeg mistrivdes. Faktisk 
er det en så enkel forklaring som at det er 
kjærligheten som drar meg sørover. Min 
bedre halvdel ville jeg skulle flytte sørover, 
og da tok jeg den utfordringen. 
De siste årene har han jobbet som skiftleder 
i fullgjødselfabrikken, og selv om han ikke 
skal inn i samme stilling sørpå, så ser han 
frem til den nye utfordringen. 
- Nå skal jeg inn som prosessoperatør i full-

gjødselfabrikken her nede. Det gikk ikke så 
lang tid fra jeg søkte på ny jobb til jeg fikk 
den, så dette kommer til å bli spennende for 
meg, sier Jonny. 
Glomfjord-mannen forteller at han kommer 
til å savne hjemplassen og arbeidsplassen, 
men at det var på tide å prøve noe nytt. 
- Ferien ble brukt på flytting og litt reising. 
Det kommer til å bli en ny hverdag, men 
det ser jeg virkelig frem til!  

Tekst: Andreas Eik. Foto: Privat 

- Dette var viktig å få på plass, sier kvali-
tetslederen.
- Cargill-ledelsen likte prosjektet, vi hadde 
en god plan, og nå er det på plass, opplyser 
fabrikksjefen.
Jada, gulvet i produksjonslokalene til 
Cargill (tidl. EWOS) på Halsa var nedslitt, 
fullt av sprekker og vanskelig å holde godt 
nok rent. Men dét var før. I vår og sommer 
er det investert to millioner kroner i 600 
kvadratmeter splitter nytt gulv.

gulv-jobben gjort

I prosessindustri er gulvet 
mer enn noe å gå på. Gulv-
kvalitet er viktig for god 
rengjøring, hygiene og 
kvalitet. Derfor har Cargill 
investert, i helt nytt.  

Kvalitetsleder Helen 
Helgesen hos cargill 
på Halsa

iKKe ønSKelig
- Det ble aldri påvist bakterievekst i de 
undersøkelsene vi gjorde, men det er 
klart: et ujevnt og sprekkete gulv der 
vannet blir 
stående i små 
dammer og 
det er vanske-
lig å få gjort 
rent – dét er 
ikke en ønsket 
situasjon. Og 
det som blir 
liggende på 
gulvet kan bli 
dratt med inn 
i produksjo-
nen, forklarer 
Helen Hel-
gesen, som 

er kvalitetsleder i fiskefôr-fabrikken på 
Halsa.
Og er svært fornøyd med situasjonen 
nå sensommers 2016, idet fabrikken er 
forbedret med nytt gulv med acrylicon-
toppdekke over det hele. Slutt på sprek-
ker, huller, nivåforskjeller og for dårlig 
fall mot slukene.
- Dette er mye bedre, sier hun fornøyd.

leTTeRe RengJøRing
Det er de siste to årene at nytt og bedre 
gulv i produksjonsområdet for alvor har 
vært utredet i Cargill-fabrikken. Flere 
utbedringer gjennom årene har resultert i et 
gulv med ulike sjikter og med ulike kvalite-
ter på toppdekket - både betong, acrylicon 
og epoxy.
- Vi har lenge ønsket å pynte på dette, ved å 
legge nytt. Og ikke minst for at det skal bli 

enklere og mer hensiktsmessig å gjøre rent, 
sier Steffen Kildal, fabrikksjef.

i FleRe eTAppeR
Dermed ble prosjektplanen lagt, sammen 
med den lokale leverandøren Halsa Bygg, 
og forslaget falt i smak hos ledelsen i 
amerikanske Cargill, som i fjor høst kjøpte 
EWOS. På senvinteren ble en solid be-
tongbase for det nye gulvet lagt, og så ble 
resten av jobben gjort i to etapper fram til 
ferdigstillelse før fellesferien.
- Det trengtes god koordinering for å gjøre 
grunnarbeid, etablere nye sluker og legge 
nytt toppdekke samtidig med at produksjo-
nen har gått for fullt. Men dette ble veldig 
bra, slår Steffen fast.

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Prikkenov-
erien

nytt gulv på 600 kvadratmeter produksjonslokaler hos cargill gjør det lettere med effektivt og hygienisk renhold. Kvalitetsleder Helen Helgesen og skiftkoordinator Kurt Sjøteig 
inspiserer investeringen.

To veteraner som nå bli kolleger. Terje Rindal (t.v.) har vært i Hydro og yara i hele 42 år. nå får han ivan dahl med seg på laget i innkjøpsavdelingen.

Heldigvis nådde han akkurat tak i hælen min 
og fikk dratt meg ut. «Det verste var å ta ut 
snusen», sa han til meg etterpå. Reidar reddet 
livet mitt den dagen.

ivAn dAHl

Underveis ble to til en familie på seks, 
siden Mikael ble født i -97, Joakim i -90, 
Mats i -93 og senere Miriam i -99. De to 
eldste guttene jobber i dag for Norwegian 
Crystals, den tredje hos Borregaard i Sarps-
borg, mens minstejenta har seg et friår.

den dRAMATiSKe dAgen
- Den ulykken, Ivan, hva skjedde egentlig?
- Joda, det var ganske dramatisk, og jeg 
hadde ikke sittet her hvis det ikke var for Rei-
dar Jensen. Han fikk dratt meg ut av røret og 
ga meg hjerte- og lungeredning, fastslår Ivan.
Det er mer enn 30 år siden hendelsen i 
kompressorhallen. Hva som faktisk skjedde i 
de dramatiske minuttene, har han fått fortalt 
fra de som opplevde det på nært hold. Selv 
husker han lite.
- Reidar og jeg monterte en gasskjøler, og 
jeg som var relativt liten skulle klatre inn i et 
rør for å gjøre rent etter sveisingen. Plutse-
lig merket han at det ble så stille, og da han 
kikket inn, så han bare at jeg lå der. Han var 
for stor til å komme seg inn i åpningen, men 
heldigvis nådde han akkurat tak i hælen min 
og fikk dratt meg ut. «Det verste var å ta ut 
snusen», sa han til meg etterpå. Reidar reddet 
livet mitt den dagen.
- Min teori var at det var for mye kvelstoff i 
et filter før gasskjøleren, og at dette sank ned 
og slo meg ut. Det gikk bra med meg, men 
flere dager etter ulykken er borte fra hukom-
melsen, sier han.

vil HJelpe AndRe
- Du sier at du har nedsatt hørsel – har dette 
sammenheng med ulykken?
- Nei, det tror jeg ikke. Jeg jobbet jo også 
noen år i verkstedene med en del støy, uten 
at det kan fastslås hva som er grunnen til 

dette med hørselen.
- Men du har vært røykdykker og brann-
befal i beredskapsavdelingen, til du ga deg 
etter 27 år i fjor. Påvirket ulykken deg til å 
søke deg dit?
- Ja, det gjorde det nok. Det har alltid vært 
en drivkraft for meg å hjelpe andre, ikke 
minst når de er i en nødsituasjon. 
- Pluss at jeg er glad i å lære nye ting og at 
beredskapsjobben var fin adspredelse fra 

den andre jobben, i stressende perioder. I 
brannkorpset er vi nemlig så drillet at mye 
går på automatikk, og med lang erfaring 
trenger man ikke gruble så mye.
- Men du sluttet, frivillig?
- Ja, og jeg må innrømme at jeg savner det 

veldig. Jeg savner miljøet, øvelsene, alt 
rundt beredskapsarbeidet. Men, jeg har stå-
ende invitasjon om å komme tilbake, så du 
skal ikke se bort fra at det blir et comeback!

- den Tiden eR oveR!
Beredskapskorpset eller ikke – innkjøp til 
driften av gjødselfabrikken er hans heltids-
geskjeft fra nå. Og jobben han forlater, den 
har endret seg med årene, kan man si. Det 

var da verkstedene fikk et datastyrt skjæ-
rebord tidlig på 1990-tallet, at unge Dahl, 
han med datakurs bak seg, ble oppdaget av 
bedriftens edb-avdeling, og senere havnet 
der for godt, sammen med Almar Bergli og 
fire andre kolleger på det meste. Så kom 
SAP-systemet, outsourcing til IBM og 
ansettelse der, før Ivan igjen ble Yara-mann 
fra 1999. Og 17 år med rivende utvikling 
senere er det altså punktum.
- Før syntes jeg at jeg mestret de ulike 
feltene ok, men i dag er hvert felt blitt til 
et eget fag. IT-feltet er blitt så kompleks 
at man kan føle at man ikke kan noe som 
helst, lenger. Jeg tror tiden er over der man 
i en slik jobb kan si at man er god på alt!
- 29 år i samme bedrift, dét er mye?
- Jeg har vært heldig og har fått prøve 
masse forskjellig. Og av de arbeidsgiverne 
jeg har hatt – det har jo vært noen – så er 
Yara den desidert foretrukne, en fantastisk 
arbeidsgiver.
- Jeg jobbet i tre år for REC fordi jeg hadde 
utrolig lyst til å oppleve et slikt prosjekt 
med bygging av en ny fabrikk. Nå har jeg 
passert 50, og her i Yara blir jeg, helt til de 
kaster meg ut!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs



Inger Helle (44) fra Halsa er fra 1. august 
på plass i heltidsjobb som kontormedar-
beider hos Glomfjord-entreprenøren Terje 
Halsan AS.
- De siste årene har jeg jobbet her én dag i 
uka, så at jeg nå fikk tilbud om full stilling, 
det tar jeg som en tillitserklæring, smiler 
hun.

deltid ble heltid
Inger la ned butikken og 
takket ja til Stine-Mari & 
Co.

inger Helle

I heimbygda har Inger siden 2012 drevet 
sin egen forretning Den Lune Hule, men 
nå, med fersk fulltidsjobb, var det stopp.
- Jeg måtte gå litt i tenkeboksen, men da 
jeg bestemte meg, var det aldri snakk om å 
selge butikken. Den er avviklet.
Inger Helle er født og oppvokst på Halsa, 
og valgte etter grunnskolen handel og 
kontor på Ørnes og deretter Bodø. Hennes 
første jobb var i det tidligere postkontoret 
på Halsa, og senere var hun landpostbud 
samme sted, etter et lite opphold i lak-
seslakteriet i Åmøyhavn. Hun var også 

kontormedarbeider for Jan Hansen og 
Halsa Sveiseverksted noen år, før sin 
egen etablering. Inger har tre barn på 
15, 17 og 25 år, og av utdanning har hun 
også regnskapsskole.
- Jeg visste nok ikke så veldig mye om 
Terje Halsan AS før jeg begynte her, 
men dette er arbeid jeg trives med, 
fastslår hun.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

hjelper 
med 
pynten
Glomfjord sentrum 
er blitt vakrere enn 
noen gang. Og 
Meløy Elektro bidrar 
med pynt på kaka.

glomfjord sentrum er totalreno-
vert, og Meløy elektros Martin 
lie (t.v.) og Marius Sagen har 
hjulpet til med viktige detaljer. 

- Det er en litt spesiell jobb, der inne i fjellet 
på Reitan. Og litt tungrodd, kanskje, fordi det 
skal tenkes sikkerhet i absolutt alt du gjør. 
Dessuten var jeg ute etter trygg og fast jobb, 
og Forsvaret gjør jo store nedskjæringer. Men 
jobben der ga meg noen fine år og mange 
gode erfaringer, sier Kim Even.

ny it-mann hos yara
Etter tre år med høyeste sik-
kerhetsklarering i cyberfor-
svaret, ville Kim Even Aspvik 
hjem. Og til Yara Glomfjord.

Kim even Aspvik

IndustriFolk synes jobb i Forsvarets avdeling 
«cyberforsvaret», og en meløyfjæring med 
Cosmic Top Secret-klarering innenfor IT og 
brukerstøtte, høres spennende ut. Men Kim 
Even Aspvik ville altså hjem, og i sommer 
overtok han IT-stillingen på brukerstøtte i 
Yara Glomfjord etter Ivan Dahl. 
- Dette var en mulighet til å komme hjem, og 
jeg har overtatt huset etter bestemoren min 
i Neverdal, sier 27-åringen, som nå jobber 
i samme bedrift som tante Eva Aspvik og 
onkel Leif Kristiansen.
Kim Even er født i Meløy, og etter noen bar-

neår i Oslo ble det utdanning ved Fauske 
videregående skole, og deretter læretid 
i IKT servicefag samme sted. Før de tre 
årene på Reitan rakk han også noen måne-
der i postbilen til Meløy BedriftsService, 
og ett år med kvalitetstesting av wafere hos 
REC Wafer Mono.
- Nå ser jeg for meg denne jobben i mange 
år framover, og så får man se. Yara er jo 
flink til å gi sine ansatte muligheter til 
utvikling, smiler han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Ja, en del arbeid for oss ble det, bekrefter 
daglig leder Roger Stormo i Meløy Elektro.
- Ikke det voldsomme, kanskje, men det er 
klart – det skulle gjøres ulike tilpasninger 
i skolebyggene på Reipå og i Neverdal i 
forbindelse med flyttingen. I tillegg er det 
gjort en del normalt vedlikeholdsarbeid – 
slikt som gjerne oppstår i et bygg i løpet av 
et vanlig år.

pRioRiTeRTe elevene
Vi befinner oss i et klasserom ved Never-
dal skole. Eller, inntil nylig var dette to 
mindre rom som nå er gjort om til ett, med 
plass til flere elever. Vegger rives, og tak, 
gulv og vegger må lappes sammen. Eller 
nye vegger kommer opp for å lage flere 
undervisnings- eller grupperom. Lokale 
entreprenører hjelper til når Meløy kom-
mune har stengt Spildra skole og flyttet 
elever og lærere midlertidig til naboskolene 
i Neverdal og på Reipå.
- Vi rev ned på starten av sommeren, og 
arbeidet her har vel vært spredt over om 
lag en måned. Nå prioriterer vi å få ferdig 
alt som gjelder klasserom og elevene, og 
så er det en del småarbeid i noen kontorer 
etterpå, forteller montør Joachim Ellingsen, 
som har lærling Martin Lie sammen med 
seg når IndustriFolk er innom anleggsom-
rådet.

STilig STyRing
26-årige Joachim gikk i elektrikerlære 
hos lokale El-Team på Ørnes, før ett år i 
fabrikken til nå nedlagte ScanCrucible i 
Glomfjord. Siden 2013 er han montør i 
staben hos Roger Stormo & Co. Martin er 
på sin side andreårslærling i samme fag 
og i samme bedrift – klar for fagprøve ved 
årsskiftet.
- Arbeidet her er ikke spesielt stort eller 
komplisert, men det er nå en del småarbeid 
her og der som tar litt tid. En litt stilig ting 
er at vi installerer såkalt dali-styring av tak-
lysene, som gjør det mulig med dimming 
i forhold til lysforhold ute, fjernstyring av 
lysene fra annet sted – slike ting, opplyser 
Joachim.

elektrikere tilpasser skolen
Ekstra spesiell skolestart i 
nordre Meløy, siden lærere 
fra Spildra skole er flyttet 
til Reipå og Neverdal. Da 
trengtes gode elektrikere 
til viktige tilpasninger.

litt sånn på skolebenken igjen, for 
Joachim ellingsen (t.v.) og Martin lie 
hos Meløy elektro. elektrikerne har gjort 
viktige tilpasninger når skolebyggene i 
neverdal og på Reipå må gjøre plass til 
flere elever og lærere.

…og MeR veilyS
En del skolearbeid for elektroentreprenøren 
akkurat i sommer, altså, både på Reipå og i 
Neverdal. For selv om mye av det elek-
triske kan brukes videre, må det tilpasses 
kabler, kurser og kontakter når rom bygges 

eller rives.
- En annen ting som har med denne 
skolestarten å gjøre, er en liten leveranse 
av LED-lys vi har hatt til Meløy Energi, 
opplyser Roger Stormo.
- På Våtvikhøgda ved Ørnes skal det nem-

lig settes opp en ekstra lysmast for å gi 
bedre lys der hvor elevene skal gå av og på 
bussen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Det er vel snakk om noe sånt 
som 30-40 LED-lys-striper, for-
klarer Marius Sagen.
Han har lærling Martin Lie med 
seg i et arbeid som ikke blir så 
synlig i dagslys, men desto mer 
i mørke høstkvelder. Vi snakker 
om de flotte sitte-områdene i 
Glomfjords helt nye sentrum.
- Vi monterer lysstripene på 
undersiden av de kvadratiske 
sitteplassene, og på de lengre 
benkene, og på bordet her. De 
vil lyse ned mot bakken og ut, 
så dette blir nok ganske fint i 
mørket, mener Marius.
- Og så skal det bli LED-lys-stri-
per også ved blomsterbedene.
Meløy Elektro er altså også 
med når Glomfjord sentrum er 
forskjønnet som vel aldri før. Den 
store rundkjøringa med den nes-
ten ubrukte plenen og den dårlige 
vegbanen rundt, er erstattet med 
et flott og steinbelagt område der 
hensynet til kjørende, syklende, 
gående og parkerende er flettet 
godt sammen. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs



Jan Erik «kjente alle og alle kjente Jan Erik». Norwegian Crystals har mistet 
en dyktig og engasjert medarbeider som hadde en unik evne til å bidra posi-
tivt, både faglig og sosialt, i arbeidsmiljøet han var en del av. 

En personlighet som man ikke kunne la være å bite seg merke i, er nå borte. 
Som kollega og medarbeider håper jeg vi kan ta med oss noe av det flotte Jan 
Erik sto for. Han hadde en utrolig livsgnist, og møtte mennesker med et stort 
smil, og med en egen evne til å utvise omtanke for dem rundt seg. Uansett 
hvem de var og hva de sto for, møtte Jan Erik alle likt.

Jan Erik vil bli sterkt savnet. Våre tanker går nå til hans familie!

Hvil i fred, hilsen alle i Norwegian Crystals

minneord 
jan erik fagerli

En god kollega er gått bort så altfor tidlig. 
Lørdag 16. juli var Jan Erik ute på en rolig 

sykkeltur med gode venner, men døde brått 
og uventet, mens han holdt på med noe av 

det vi vet han likte aller best.

Positivt: fordi det er «hågen på» med opp-
drag utover høsten. Negativt: fordi bedrif-
ten ikke er kar om å få tak i fagutdannede 
tømrere med nødvendige kvalifikasjoner:
- Vi må ut av landet. Til nå har vi sagt at 
vi ønsker en balanse mellom norske og 
utenlandske fagarbeidere i staben, men her 
hjemme er markedet rett og slett støvsuget 
for de folkene vi trenger, vedgår daglig 
leder Stian Bjørklund hos Vitar Service.

FinneR iKKe FolK
Som helt normalt for årstiden har han og 
staben hatt ordreboka full denne måneden, 
og samme gjelder for resten av høsten.
- Vi er færre enn vi har vært før – det har 
ikke vært forsvarlig å øke staben det siste 
året. Men hadde jeg funnet kvalifiserte 
fagfolk nå, kunne vi ansatt både 1 og 2.
Hvorfor han ikke gjør det? Fordi fagfol-

flink mann skal hente flere
Vitar Service har full ordre-
bok, men sliter med å finne 
kvalifisert arbeidskraft 
innenfor landegrensene. 
Nå lener bedriftslederen 
seg på stabens mest er-
farne mann. For å hente 
fagfolk utenfra.

- Finn flere dyktige folk som vi kan ansette, Marek! oppfordrer vitar Service-leder Stian Bjørklund (t.v.). Han har nærmest gitt opp å finne kvalifiserte tømrere i norge, og vil at hans 
erfarne, polske håndverker skal lete i sitt eget hjemland.

Se på de virkelig store 
entreprenørene – det 
er nesten så de ikke 
har egne håndverkere 
ansatt lenger. De leier 
inn folk fra beman-
ningsbyråer.

STiAn BJøRKlUnd

kene på tømring som han trenger ikke er 
å oppdrive her til lands, altså i Glomfjord, 
Meløy, Salten og mer til.
- Så, nå tenker vi litt annerledes. En mann 
som har vært i staben vår alle disse årene, 
og som har et veldig godt renommé, er 
Marek Sokolowski fra Polen. Nå skal vi be-
nytte hans nettverk i hjemlandet til å finne 
- folk som han har jobbet med eller kjenner 
fra før, forklarer Stian.

SKAl HenTe HJeMMeFRA
- Ja, det er klart jeg kjenner mange flinke 
folk. Jeg har kontakt med noen allerede, og 
de tenker på saken. Du vet, det er et stort 
skritt å skulle flytte til Norge, og så langt 
nord, smiler Marek.
48-årigngen er Vitar Service sin aller mest 
erfarne håndverker, og har vært i bedriften 
siden 2010. I hjemlandet drev han egen 
håndverkervirksomhet, men dro til Norge 
for bedre jobbmuligheter og et bedre liv. 
Med seg til Glomfjord tok han broren Piotr 
(43) og etter hvert sønnen Grzegorz (28).
- Dette er veldig erfarne og dyktige folk 
som kundene våre kjenner godt. Da har jeg 
stor tro på at Marek skal hjelpe med å finne 

flere gode fagarbeidere vi kan knytte til oss, 
forteller Stian.
- Det er blitt slik i denne bransjen at den 
kunden som kun vil ha en norsk snekker, 
han får ingen snekker. Se på de virkelig 
store entreprenørene – det er nesten så de 
ikke har egne håndverkere ansatt lenger. De 
leier inn folk fra bemanningsbyråer. Den 
måten ønsker ikke vi å gjøre det på, sier 
han.

BøR væRe 15
Selskapet han leder het opprinnelig Baron 
AS, men skiftet navn til Vitar Service i 
2010. I dag eies det av Vitar AS (57 pro-
sent), Halsa Boligbygg AS (15), Karl Kil-
dal (7,5), Bjørn Kristian Kildal (7,5), NMT 
Invest AS (7,5) og Stian Bjørklund (5,5). 
Styreleder er Geir Ludvik Olsen, mens 

Bjørn og Stian er styremedlemmer. Vitar 
Service har base på industriområdet i Kil-
vika, og forretningsområder er hovedsake-
lig renovering av eksisterende bolighus og 
bygg, oppføring av småbygg og takskifte, 
ikke minst ved bruk av protanduk. Fra i år 
er også ulike typer industriservice et viktig 
satsingsområde.
- Omtrent 15 ansatte er sånn jeg ser det 
ideelt for å drive stabilt og godt hele året og 
for å ha en «forsvarlig» omsetning ut fra de 
kostnadene vi skal forsvare, mener daglig 
leder Stian.
- Med den typen oppdrag vi kan ta i dag, 
blir det gjerne slik at det er fryktelig travelt 
på våren, sommeren og høsten, og desto 
roligere gjennom vinteren.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Det er absolutt marked for våre tjenester 
i Meløy-regionen. Men jeg tror kanskje 
vår størrelse er den mest krevende – vi er 
for små til å kunne ta de store og langsik-
tige oppdragene, men for store til å kunne 
greie oss med et nytt oppdrag nå og da. 

tøff snuoperasjon
Vitar Service-lederen innrøm-
mer tøffe tider, der man har 
bygget seg ned til forsvarlig 
størrelse. Nå må det bygges 
opp, for forsvarlig drift i fort-
settelsen.

Stian Bjørklund

De virkelig store, og de små foretakene, 
ser ut til å ha det litt lettere, sier Stian 
Bjørklund.
Han vedgår at 2015 og 2016 har vært 
krevende for egen bedrift, med hard 
gjennomgang av alle kostnader. Mye tid 
er brukt til forbedringer, og staben er 
mindre enn før.
- Fra nå har vi rikelig å gjøre, og fram-
over blir det viktig å bygge opp beman-
ningen en del, slik at vi kan drive godt og 
forsvarlig også i fortsettelsen, sier han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Ikke bare maskinentreprenører trenger 
voksne arbeidsmaskiner. Fiskefôr-pro-
dusentene hos Cargill trenger også mye 
muskler på lageret. Og fornyelse må til, 
forteller fabrikksjef Steffen Kildal.
- Det merkes når man anskaffer en ny og 
sikker maskin med den riktige utrustnin-
gen. Denne nye og oppgraderte maskinen 
er bedre egnet til de lasteoppgavene vi har, 
og tilfredsstiller bedre de kravene vi stiller 
i 2016.
800.000 kroner har den kostet, maskinen 
Volvo-maskinen av modell L50. Forgjenge-
ren var en L30, og var både blitt for liten og 
gammel, altså utrangert.
- Fornyelse må til, og det er bra at vi fra i 
juni har denne hjullasteren på plass som et 
godt verktøy for staben vår, fastslår Steffen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

siste skrik 
til halsa
Det er lite som tar seg 
bedre ut enn en splitter ny 
og polert hjullaster.

- Vi har jo hatt planer for disse lokalene, 
sier Bilfinger-sjef Tar Arne Fagerli i Glom-
fjord.
- Men, vi har rikelig plass, og vi brenner for 
å hjelpe ny industri å komme i gang – det 
tjener vi alle på. Så da var dette å foretrek-
ke, framfor de planene vi selv hadde.
Vi befinner oss i det som fortsatt kalles 
‘slurrybygget’ her i industriklyngen, og 
som midlertidig brukes som lager. Det var 
REC Wafer som satte det opp under stor-
utbyggingen fra 2007, i påvente av slur-
ryfabrikken. Nå venter et nytt og spennende 
bruksområde for det 700 kvadratmeter store 
lokalet som er 8 meter høyt.

40 Mill. og deMo-Anlegg
- Dette er akkurat det vi trenger til et første 

endret planer – for å bidra
Bilfinger hadde andre pla-
ner for industribygget, 
men har lagt dem bort 
for å bidra til en ny indus-
trietablering i Glomfjord. 
Dermed blir det hydrogen-
produksjon i bakgården til 
vedlikeholdsbedriften.

Framtia 22. juni i år.

Men, vi har som sagt god plass og kan endre 
disse planene nå som vi kan bidra med lokaler 
til en nyetablering i Glomfjord.

ToR ARne FAgeRli

i dette lokalet i bakgården til Bilfinger i industriparken skal Finn nordmo (t.h.) lede etableringen av glomfjord Hydrogen. Tor Arne Fagerli hadde opprinnelig andre planer for 
bygget, men ønsker å bidra til etablering av ny industriaktivitet. 

steg for vår satsing, fastslår Finn Nordmo.
Den tidligere Hydro Agri-direktøren har 
jobbet med omstilling i snart 30 år, og etter 
årene som rådgiver i Meløy Næringsutvik-
ling er han nå det samme i det kommunale 
foretaket Meløy Utvikling. Og ikke minst: 
han er daglig leder i Glomfjord Hydrogen.
- Vi skal finansiere en investering på om lag 
40 millioner kroner, og planen er å være i 
produksjon med et demo-anlegg for hydro-
gen neste høst, opplyser Finn.
- Her er litt høyt under taket for vårt behov, 
men nå skal vi få inn folk til å vurdere 
dette, og sikkerhetsmessige ting. Bygget er 
kompakt og bra og ligger midt i industri-
miljøet her, nært strømforsyning, verksteder 
og annen infrastruktur. Veldig bra, mener 
han.

ville BidRA Til nyTT
Det var i september 2013 at Bilfinger 
kjøpte flere store industribygg fra bostyret 
etter REC Wafer. Dagens hovedbase for 
bedriften er det tidligere Multi-bygget, 
dessuten renseanlegget som senere er solgt 
til Vitar AS, og altså slurrymiks-lokalet vi 
nå befinner oss i.
- Vår plan har vært å bruke dette bygget til 
sandblåsing, lakkering og annen overflate-
behandling, for å holde det utenfor hoved-

lokalene våre. Men, vi har som 
sagt god plass og kan endre disse 
planene nå som vi kan bidra 
med lokaler til en nyetablering i 
Glomfjord, forteller Tor Arne.
- Glomfjord Hydrogen skal også 
benytte nokså automatiserte 
løsninger, og automasjon er noe 
vi har kompetanse på, så dette 
kan forhåpentligvis også gi 
oss oppdrag. Bilfinger legger 
dessuten planer for å bli enda 
mer miljøvennlig, og biler 
med hydrogen som drivstoff 
er veldig spennende og aktuelt 
for oss.

BlAnT lAndeTS STøRSTe
Glomfjord Hydrogen eies 43 
prosent av Meløy Nærings-
utvikling AS og Meløy 
Energi AS, og har i dag en 
aksjekapital på 700.000 
kroner. Øvrige eiere er NEL 
ASA og Greenstat AS, der 
styreleder er konsernsjef 
Jon André Løkke i NEL, 
selskapet som selger tek-
nologi til produksjon av 
hydrogen. Einar Rosting 
og Leif Kristiansen er 
lokale fjes i styret, mens 
Finn altså er daglig leder.
- Vi skal lage ett av landets store produk-
sjonsanlegg for hydrogen her. Nå har vi 
veldig god dialog med mange interesserte 
kunder, for eksempel Yara, som vurderer 
dette for sine biler, trucker og store maski-
ner. Vi jobber også sammen med Bodøre-

gionens Utviklingsselskap for å få 
etablert en fyllestasjon i Bodø, for busser 
og biler, forklarer Finn.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet

neste utgave av industrifolk 
kommer onsdag 29. september

MARine HARveST:
Samlet alle til familiehygge!

Meløy eneRgi:
Vi møter de viktige sommerjobberne!
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edmund Ulsnæs 
Bilagsredaktør
edmund@framtia.no
Tlf. 99 29 99 08

Har din bedrift fått et viktig oppdrag? Feirer 
jubileum eller er med på en viktig satsing? Sta-
ben vokser, eller en ansatt fortjener heder?

Kontakt industriFolk - Meløy-regionens eget 
profileringsblad for næringslivet! 
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IndustriFolk er Meløy-regionens egen nærings- og 
arbeidslivsavis. Avisen produseres av Mediehuset 
Framtia på oppdrag fra bedriftene som omtales i bladet. 
IndustriFolks formål er å formidle suksesshistorier og 
satsinger i næringslivet i regionen, og profilere folk 
som står i arbeid i våre svært mange solide bedrifter. 

industrifolk er blitt månedsavis!neste utgave:  onsdag 28. september

Underveis har de tre barna hans blitt 
voksne, og har gitt ham ni barnebarn 
som straks kan bety oldebarn på tur. 
Selv har Kurt altså slått seg ned for godt 
i fôrproduksjonen, først som operatør og 
nå som skiftkoordinator.

KooRdineReR, TRiveS
- Jada, her er det bra å være, her trives 
jeg, smiler 58-åringen som i juni i år 
rundet to tiår i tjeneste i industribedrif-
ten på Halsa.
I jobben som skiftkoordinator har han 

20 år på post
Han var litt lei og ville 
prøve noe nytt, Kurt Sjø-
teig. Og fant visst det han 
trengte! For nå har han 
passert 20 års tjeneste hos 
Cargill…

Flere trofaste karer: per Arne Hansen (f.v), Kenneth Wolden, Kurt, per olav olsen og til høyre har vi lurt med Jim egil Hansen for å sette 
standard for fortsettelsen. Han har nemlig jobbei i bedriften i hele 25 år. 

årene går fort, ja! Kurt Sjøteig kunne i 
sommer markere 20-årsjubileum som 
ansatt i fiskefôrfabrikken på Halsa.

et overordnet ansvar for å administrere 
arbeidet på skiftet, men
- Dét går greit – vi rullerer jo på oppga-
vene, og folk er greie å samarbeide med!
Vi knipser bilder av Kurt sammen med 
andre jubilanter, altså trofaste karer som 
kom til bedriften i 1996. Per Arne Han-
sen, Per Olav Olsen, Kenneth Wolden, 
og Brynjulv Torset er også 20-årsjubi-
lant.
- Jeg begynte i pakkeri og lager. Og 
noen år har jeg vært verneombud, også, 
husker han tilbake.

FiSKe og Anlegg
Kurt Sjøteig fra Engavågen dro ut i 
jakten på sei og lodde da han var 15 år. 
I seks år jobbet han nemlig på ulike fis-
kebåter, før han gikk over til fraktefart, 
men så gjorde et kraftig bransjebytte.
- Jeg ble anleggsmaskinfører, var blant 
annet med under byggingen av Svartis-
en-anleggene, opplyser Kurt fra kon-
trollrommet hos Cargill.
Han kjørte gravemaskin, hjullaster og 
dumper, ansatt i det lille firmaet Roy 
Ringø og Paul Grønås drev sammen. I 

årene før industrikarrieren begynte, rakk 
han også et opphold i havbruk – jobb 
for Torrissen i Vågsbotn, og fem år som 
maskinfører i grusuttaket i Fondal. Så 
er han kanskje litt gråere i luggen i dag, 
men han har da også rukket hele 20 sam-
menhengende år i arbeid hos laksefôr-
produksjonen på Forøy!

Tekst: Edmund Ulsnæs. 
Foto: Prikkenoverien
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