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IndustriFolk er Meløy-regionens eget 
profileringsblad for nærings- og arbeidsliv. 
Bladet produseres av Mediehuset
Framtia på oppdrag fra bedriftene som 
omtales i artiklene. Bladet har i dag 16 
faste samarbeidspartnere, se egen oversikt 
side 8-9 i bladet. IndustriFolks formål er 
å formidle suksesshistorier og satsinger i 
bedriftene, og profilere mennesker som står i 
arbeid i regionens aller mest solide bedrifter. 

60 år
Tore Ole Gustavsen, Reipå Knuseri,
20. januar

55 år
Margrethe A. Ringøy, XL-BYGG Solhaug,
18. januar

35 år
Arne Isak Indergård, Cargill,
 25. januar

20 år
Marte Solheim Fossen, Marine Harvest,
27. desember

OBS! Runddag-lista gjelder ansatte i våre 16 
faste samarbeidsbedrifter – se oversikten side 
8-9.  Redaksjonen tar forbehold om at vi har fått 
inn korrekte opplysninger fra bedriftene.

Rett før vi åpner julegavene og 
feirer nyttår, skal vi forhånds-
gratulere flotte arbeidsfolk 
med runddag i den første må-
neden av 2017. Lista gjelder 
bursdager før neste utgave av 
IndustriFolk, altså onsdag 1. 
februar.

Tore Gustavsen Marte S. Fossen

Margrethe A. Ringøy

For det første Terje Olsen hos 
Marine Harvest, som gikk opp 
til og bestod fagprøve som 
automatiker den 22. novem-
ber. Terje er fra Hamarøy, og 

kunne på grunn av tidligere 
arbeidserfaring gjennomføre 
læretiden i Glomfjord på bare 
ni måneder. Neste stolte navn 
er Huda Majeed Mahmood 

grunn til å gratulere
Alltid stas å melde om nye fagfolk, altså 
bestått fagprøve og fagbrev underveis i 
posten. Denne gangen kan vi melde om 
fire nye, stolte, fra protokollene til MBS 
Opplæringskontoret. 

hos Meløy kommune, som 9. november 
gikk opp til og bestod fagprøven som 
helsefagarbeider. Så var det Jan Eivind 
Karlsen hos Terje Halsan AS, som vi 
møtte i egen artikkel i IndustriFolk 30. 
november – han gikk opp til og bestod 
sin kompetanseprøve i anleggsmaskin-
førerfaget 14. oktober. Og Mats-Torry 
S. Dahl hos Rødøy Slip og Marina, han 
gikk opp til og bestod sin fagprøve som 
industrimekaniker 17. november. Hatten 
av – gratulerer, alle! 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs Terje R. Olsen Huda Majeed MahmoodJan eivind Karlsen

- Jeg er vanligvis ikke så opptatt av no-
minasjoner. Men dette prosjektet synes 
vi er såpass spesielt og vellykket at vi 
vil løfte det fram i en konkurranse mot 
andre, forteller Ann-Kjersti Johnsen.
Hun er gruppeleder for landskapsavde-
lingen i Asplan Viak, konsulentselskapet 
som prosjekterte og detaljtegnet nye 
Glomfjord Torg som ble offisielt åpnet 
16. september i år.

ROSeR enTRepRenøRene
- Det er blitt attraktivt å oppsøke for 

både befolkning 
og besøkende, 
og lett å lese, 
med god fram-
kommelighet. 
Det er blitt et 
torg som kan 
romme mye, og 
mange mennes-
ker, og brukes 
til spesielle 
anledninger, og 
det er tilrette-
lagt for handel, 
også utenfor 
forretningene. I 
tillegg har man 
brukt ressurser 
som allerede var 
der, altså damp 
fra fabrikken 

til undervarme, ramser hun opp når 
IndustriFolk ber om bakgrunnen for 
nominasjonen.
Ann-Kjersti trekker også fram entre-
prenørenes gode jobb som bakgrunn. 
Terje Halsan AS var hovedentreprenør, 
støttet av for eksempel lokale Meløy 
Elektro, Norsk Revegetering på Rognan 
og Rørleggern Fauske. Selv har hun vært 
prosjekteringsleder, og besøkte Glom-
fjord minst 12 ganger i år og i fjor.

torget nomineres i arkitektur
Ikke bare er nye Glom-
fjord Torg en nytelse å 
ferdes på, sammenliknet 
med den fordums rund-
kjøringa. Nå blir bygge-
prosjektet nominert til 
Nordnorsk Arkitekturpris.

Ann-Kjersti Johnsen 
i Asplan Viak. Foto: 
Kristina Schrøder

ROSeR KuliSSene
- Men i tillegg er jo Glomfjord et 
veldig spesielt sted, landskapsmes-
sig. Litt utenfor allfarvei, men med 
fantastiske omgivelser – fjel-
lene som kulisser rundt sentrum. 
Og 1950-tallsbygningene som 
omkranser torget gir en veldig 
enhetlig og fin arkitektur – jeg er 
veldig glad for at disse bygningene 
har fått beholde sin opprinnelige 
form!
Hun roser Meløy kommune. At det 

legges så mye vekt på og ressur-
ser i uterom, dét er uvanlig kost i 
Nord-Norge. Totalombyggingen av 
Glomfjords innerste sentrum har 
kostet det offentlige nær 40 mil-
lioner kroner.
- Kommunen har valgt å bruke 
penger på høy standard og høy 
kvalitet på materialer, og vi fikk 
lov til å foreslå kunstneriske ele-
menter som steinskulptur og belys-
ning rundt bed og utemøbler – det 
er veldig positivt, slår hun fast.

eT GOdT SelSKAp
Nå sørger hun altså for å nomine-
re Glomfjord Torg til Nordnorsk 
Arkitekturpris for 2017, som skal 
deles ut i januar. Hedersprisen er 
opprettet av Nord-Norges Arki-
tektforening og er tidligere tildelt 
prosjekter som Hamsunsenteret 
og Bodø Lufthavn.
- Veldig artig å få skryt, og veldig 
artig med en slik nominasjon, 
sjølsagt, sier Håvard Jentoftsen, 
som ledet hovedentreprisen på 

vegne av Terje Halsan AS.
- I alle prosjekter er det utfordringer, 
og dét fikk vi her også. Men dette var 
en veldig bra jobb for oss som vi er 
godt fornøyd med, opplyser Håvard.
- Dette er faktisk ikke den første 
nominasjonen vår. Grønøy havn ble 
nominert til årets prosjekt i Mas-
kinentreprenørenes Forbund. Der 
nådde vi ikke helt opp, men så vi får 
se denne gangen! smiler han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Kommunen har valgt å bruke penger på høy standard 
og høy kvalitet på materialer. Dét er veldig positivt.

Ann-KJeRSTi JOHnSen

dette byggeprosjektet framstår som så vellykket at Asplan Viak vil nominere det til nordnorsk Arki-
tekturpris 2017. «Stygge Glomfjord Torg» var historie da den totale ansiktsløftingen ble presentert 
under åpningen 16. september i år. – en veldig fin jobb for oss, og vi er godt fornøyd, sier Håvard 
Jentoftsen (innfelt) på vegne av hovedentreprenør Terje Halsan AS.

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet2 3



Så er det nok mer en investering enn det er 
en julegave, men pakken er uansett hard: 
Meløy BedriftsService har kjøpt Schalt-
huset, bygget som fra i høst markedsføres 
som Kompetansehuset Meløy.
- Det er godt å være herre i eget hus. Vi 
kjøpte bygget fordi vi ønsker å ha kontroll 
med utviklingen av det, og for å skape enda 
større aktivitet, sier en fornøyd daglig leder, 
Mary-Ann Selfors.

leietakeren kjøpte huset

- Vi ønsket å ha kontroll 
med utviklingen av byg-
get. Det kjennes bra å være 
herre i eget hus, sier den 
nye Schalthuset-eieren.

- Med dette salget er gjelden nede i 
4,6 millioner, og vi har sammen med 
bankforbindelsene våre gjort avtaler 
slik at vi kan betjene det i tiden som 
kommer. Men vi er fortsatt avhengig 
av den avtalen vi håper på for Si Pro-
bygget, opplyser Leif Kristiansen.

BedRinG, Men iKKe løSninG
Han er styreleder i både morselskapet 
Meløy Næringsutvikling AS og altså 
datterselskapet MNU Meløy Eiendom 
AS, som på det meste eide 11-12.000 
kvadratmeter industrilokaler for 
utleie i industriparken. Si Pro-bygget, 
det satte MNU Meløy Eiendom opp 
med hjelp fra Innovasjon Norge og 

SpareBank1 
Nord-Norge for 
om lag 10 år 
siden – som pro-
duksjonslokaler 
for resirkulering 
av silisium for 
REC Wafer-
bedriftene.
- I dag er bare 
om lag 30 
prosent av dette 
bygget utleid, til 
Yara, og leieinn-
tektene dekker 

ikke låneforpliktelsene våre. Salget 
av Schalthuset hjelper oss, men ikke 
nok, sier han.

ønSKeR SeG YARA
Fortsatt håper han dermed på at en 
inngått intensjonsavtale med Yara 
Glomfjord skal bli satt ut i livet. 
Gjødselprodusenten er nemlig in-
teressert i å flytte sitt lager på øvre 

iKKe STOR endRinG
1. desember overtok hun og staben formelt 
Schalthuset i Glomfjord Industripark, mot 

en kjøpesum 
på 1, 7 mil-
lioner kro-
ner. Selger 
var Meløy 
Nærings-
utviklings 
heleide 
dattersel-
skap Meløy 
Eiendom 
AS.
- For de 
andre 
leietakerne 
blir det 
ikke store 

endringer. Vi har delvis driftet bygget på 
vegne av Meløy Eiendom, med renhold, 
vaktmestertjenester og fakturering, opply-
ser Mary-Ann.
Bedriften hun selv har ledet siden høsten 
2007, har vært største leietaker i Schalt-
huset i 12 år. Meløy BedriftService var 
nemlig første aktør på plass etter at Meløy 

Meløy BedriftsService har kjøpt Schalthuset i Glomfjord industripark. – det er et mål å skape enda større aktivitet, sier daglig leder Mary-Ann Selfors, som fra i høst utvikler Kom-
petansehuset Meløy i dette bygget, sammen med fem andre aktører. på bildet ser vi en del av husets arbeidstakere, fra bedriftene Meløy BedriftsService, Meløy utvikling KF og 
nordland Fylkeskommune. Fra venstre Thomas Maruhn, Roar Jensen, Bente Christensen, Stine estensen, John Howard Bottolfsen, lill Andersen, evelyn nygård, Anastasia Ryabus-
hkina, Mary-Ann Selfors og Randi Tinnan.

Mary-Ann Selfors

bare et pusterom
Salget av Schalthuset gir 
MNU Meløy Eiendom et 
lite pusterom. Men den 
vanskelige og uavklarte 
økonomien fortsetter.

leif Kristiansen

område og innkjøpsavdeling til Si 
Pro-bygget, dersom en potensielt 
ny aktør fastholder sitt ønske om å 
overta de store Yara-lagrene for å 
teste ut ny industrivirksomhet.
- Dette ville gitt oss Yara som lei-
etaker på hele Si Pro-bygget, altså 
en stor trygghet. Da ville MNU 
Meløy Eiendom kunne komme over 
den verste økonomiske kneika i 
løpet av 2-3 år.
Den potensielt nye aktøren i indus-
triparken er Northern Silicon, som 
vil etablere metallurgisk framstil-
ling av silisium som råstoff til 
solenergi-bransjen. Mulig kunde 
er Norwegian Crystals. Prosjektet 
har fått inntil 7 millioner kroner 
i omstillingsmidler fra Meløy, og 
koordineres lokalt av konsulent 
Lothar Maruhn.

FORTSATT SiliCOn-Håp
- Selskapet har vedtatt å etablere 
pilotproduksjon i lagrene etter Yara 
i Glomfjord, og produksjonsutsty-
ret kommer opp fra Italia i februar. 
Nå jobber vi med frakten og lag-
ringen av dette utstyret, opplyser 
Lothar Maruhn.
Altså tilsynelatende godt nytt for 
Leif Kristiansen og Meløy Ei-
endom. Skulle Yara leie hele Si 
Pro-bygget, med de 3-4 millionene 
i flyttekostnader dét innebærer, 
ligger det i kortene at Yara i neste 
omgang vil ønske å kjøpe.
- Det er et veldig godt industri-
bygg, og vi ønsker jo å komme til 
en løsning med Yara, ikke å måtte 
bli tvunget til å selge bygget for en 
spottpris, slik markedet er i dag, 
understreker Leif. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Si pro-bygget i Glomfjord industripark eies fortsatt av Mnu Meløy eiendom AS, 
men leies delvis ut til Yara.

Eiendom kjøpte bygget fra Yara for 1 krone 
i januar 2004, og deretter renoverte de 
gamle industrihallene til kontorer, møterom 
og undervisningslokaler.

øKOnOMi FøRST
Nå skal atså Meløy BedriftsService selv 
stå for utleie, og til ulike aktører i miljøet 

som samarbeider om Kompetansehuset Meløy 
i Schalthuset. Kjøpet fra Meløy Eiendom inn-
befatter om lag 1.000 kvadratmeter fordelt på 
tre etasjer, mens Yara fortsatt disponerer plass 
til industriparkens telefonsentral, kiosk for 
høyspent og lavspent fordeling, og lagerrom.
- Vi må først sørge for at vi har økonomien på 
plass – bare strøm og lett vedlikehold beløper 
seg til noe sånt som 100.000 kroner i året. Alle 
leiekontraktene videreføres som i dag, og så 
får vi se om det over tid er behov for å justere 
leiesummene, forklarer Mary-Ann. 
Meløy Utvikling, Meløy Næringsforum og 
Nordland Fylkeskommune er de faste leieta-
kerne, mens Statens Vegvesen og enkelte leier 
prosjektkontor i perioder.

Vil HA MeR AKTiViTeT
- Nå er det godt å ha gjennomført kjøpet. 
Foreløpig har vi ikke planer om oppussing, 

men skal gå gjennom bygget for å vurdere 
om det er funksjonelt ut fra dagens behov. 
Vi ønsker å få større aktivitet, og da må vi 
se på hvordan lokalene kan bli enda mer at-
traktive og enda bedre tilrettelagt for møter 
og kurs, sier hun.
Inntil ammoniakkfabrikken ble nedlagt i 
februar 1993, gikk faktisk nær 2 prosent 
av Norges samlede forbruk av elektrisk 
energi gjennom Schalthuset. Her ble nemlig 
strøm fra Glomfjord kraftstasjon koblet om 
og fordelt, hovedsakelig til det som da var 
verdens største hydrogenfabrikk. I forbin-
delse med omstilling i daværende Hydro 
Agri Glomfjord ble Meløy BedriftService 
etablert i 2002, og fikk etter hvert base i 
Nye Schalthuset fra 2004.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Det er godt å være herre i eget hus. Vi kjøpte byg-
get fordi vi ønsker å ha kontroll med utviklingen 
av det, og for å skape enda større aktivitet.

MARY-Ann SelFORS
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Fra 30. september til 8. november varte den, 
og preget sterkt virksomheten hos vår lokale 
kraftleverandør Meløy Energi. Streiken, altså, 
arbeidskonflikten der 17 av bedriftens 28 an-
satte ble tatt ut av arbeid i over sju uker.
- Det var godt å være tilbake i jobb, det er 
jo dét vi ønsker, sier Jan Erik Risvik, som er 
bedriftens tillitsvalgte for EL og IT Forbundet 
– organisasjonen som tok ut ansatte i energi-
sektoren i streik i hele landet.

eniG OM SKuFFelSe
Vi knipser et godt håndtrykk mellom Jan Erik 
og administrerende direktør Karsten I Hansen. 
Viktige prosjekter i selskapet er i høst utsatt på 
grunn av streiken – nå ser de framover. Men, 
i likhet med kontorsjef Einar Rosting er de mis-
fornøyd med de nasjonale forhandlingene.
- KS Bedrift og EL og IT skyver potensielle 

konflikter over til oss på lokalt nivå. Mange av 
de vanskeligste tingene overlates til oss, og dét er 
skuffende, sier Einar.
Konflikten gjaldt hovedsakelig avspaseringsord-
ningen til beredskapsvaktene. Løsning nasjonalt: 
vaktene er ikke lenger obligatorisk. Dermed 
må vaktenes innhold og betaling avtales i hvert 
enkelt selskap, hvis energimontørene skal ha plikt 
til å delta.

KlAR Til FORHAndlinG
- Hvis vi går med på arbeidsgivers krav, taper vi i 
praksis én fridag for hver gang vi har vakt. Vi går 
ikke med på en dårligere ordning enn vi har hatt, 
mener Jan Erik.
- Husk at friheten når man har hjemmevakt er 
mye større nå enn før, og nettet er mye bedre, 
med sjeldnere brudd, parerer Karsten.
De er enig om å være uenige, men er også klar til 
å gjennomføre lokale forhandlinger på en ryddig 
måte.
- Men, dersom vi ikke kan pålegge ansatte å delta 
i vaktordningen, må vi vurdere en annen ordning. 
Styret har bedt meg se på kostnadene, og kanskje 
må vaktordningen settes bort. Jeg er i ferd med 
å hente inn tilbud på dette nå, opplyser Karsten I 
Hansen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Det gjelder å være skjerpet, ja, vi må 
følge godt med og tenke raskt dersom noe 
skulle skje! Og vi må være godt forberedt, 
forklarer kveldens hovedpersoner.
Det er en sen torsdagskveld sent på høsten, 
og vi befinner oss i den gedigne hallen med 
de lange, lange rekkene av store glassfiber-
kar med det verdifulle innholdet. De som er 
skjerpet, tenker raskt og er godt forberedt, 
dét er hun som er bedriftens aller yngste 
men svært lovende, og han som er én av 
bedriftens eldste og kan dette aller best. 
Vi er midt i leveringsdagene hos Marine 
Harvest i Glomfjord, og Marte Fossen (19) 
og Jan Tore Falk (57) har stålkontroll.

FART OG FORBeRedelSeR
- Før båten kommer, må vi legge ut slan-
gene, og sjekke for huller, testkjøre pum-

viktig duo leverer
Etter ni måneders omsorgs-
full pleie skal to millioner 
svært verdifulle krabater 
flytte fra Glomfjord. Da 
kjenner de på ansvaret, de 
to dyktige som styrer pum-
pene. 

Mye godt arbeid over 
mange måneder kan 
bli ødelagt med en 
dårlig levering! Drifts-
teknikerne er svært 
viktige.

AndeRS d. TORRiSSen

det meste er kritisk viktig å gjøre korrekt og effektivt når laksesmolten skal pumpes over i brønnbåt. Jan Tore og Marte jobber raskt 
og samordnet, og kommuniserer hele tiden med skipper Tore elverum på «Ronja nordic».

pene – alt må være klart. Så, når leveringen 
er i gang, må vi flytte slangene etter hvert 
som karene tømmes. Og alt skal gå med 
riktig fart, slik at vi ikke stresser fisken, 
forklarer de to driftsteknikerne som i kveld 
styrer slanger, pumper og framdrift under 
årets tredje levering fra Marine Harvests 
smoltanlegg ved Glomfjorden.
Ved kai ligger «Ronja Nordic» fra Ålesund-
rederiet Sølvtrans – verdens største aktør 
innen transport av levende laks og ørret, 
med 20 brønnbåter som frakter for opp-
drettsselskaper i Norge, Skottland, Canada, 
Chile og Australia.
- Det må hele tida være folk på broen i 
brønnbåten, og vi kommuniserer med dem 
hele tiden så vi kan stoppe raskt hvis det 
skjer noe, sier Marte, som nettopp har vært 
om bord hos skipper Tore Elverum for å få 
signert leveringspapirene.

de ViKTiGe FOlKene
- Mye godt arbeid over mange måneder kan 

bli ødelagt med en dårlig levering! fastslår 
driftsleder Anders D. Torrissen hos Marine 
Harvest.
- Jan Tore kan dette bedre enn noen, mens 
Marte er kjempelovende, og driftstekniker-

ne er svært viktige under en slik levering.
Leveringen er forberedt i flere måneder, 
med hyppige statusmøter på telefon med de 
mottakende sjøanleggene og koordinering 
med brønnbåtene. Mye kan gå galt når i alt 

to millioner individer med en snittvekt på 
drøyt 100 gram skal pumpes varsomt over i 
«Ronja Nordic» i løpet av 4-6 timer. Fisken 
kan bli stående for trangt og for lenge, som 
kan gi stress og slitasje.

- Derfor kreves det en del av de 
driftsteknikerne som er på vakt, 
og erfaring kommer godt med. 
For oss er ikke økonomi viktig 
– vi fokuserer på å levere robust 
og fin fisk med høy kvalitet til 
sjøanleggene våre, sier Anders.

de STORe VeRdiene
Smoltanlegget er en del av Ma-
rine Harvests region nord, der 
Glomfjord denne gangen leverte 
om lag 400.000 individer til 
konsernets oppdrettsanlegg i Is-
tervika i Velfjord i Brønnøy, og 
om lag 1,6 millioner til anlegge-
ne ved Løkta i Dønna kommu-
ne. I alt 10 turer for brønnbåten. 
I Glomfjords interne regnskap 
selges en typisk smolt på 100-
130 gram for ca. 10 kroner etter 
om lag ni måneder i klekkeri, 
startfôring og smoltifisering.
- For oss betyr ikke økonomien 
noe, men senere i prosessen 
oppstår det så klart store verdier. 
Med dagens utsalgspris er en 
voksen laks kanskje verdt over 
400 kroner, og så kan du jo 
gange det opp med to millioner, 
smiler Anders.

deT GOde SAMARBeideT
Ute i smolt-hallen har Marte og 
Jan Tore akkurat tømt et kar, og 
nå løftes den 20 centimeters plast-
slangen opp og over i et nytt, det 
siste før «Ronja Nordic» skal bru-
ke senkvelden og natta på turen 
sørover til Løkta. Smolten skal ut 
i merdene når det er dagslys, så 
både pumpingen i smoltanlegget 
og transporten til oppdrettsanleg-
get må tilpasses til dét. Glomfjord 
leverer tre ganger i året; på våren, 
på sensommeren og på senhøsten, 
som denne gangen.
- Når vi pumper fisken har vi 
gode kontrollsystemer, så det er 
ikke stor risiko for feil. Men det 
er jo en del å passe på, og vi to 
må jobbe godt sammen, nikker 
driftstekniker Jan Tore.
- Ja, jeg kjenner på ansvaret, så 
for meg kjennes det veldig bra å 
ha Jan Tore sammen med meg, 
han som har så lang erfaring! 
smiler Marte.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Hun er ung og lovende, han er godt voksen og svært erfaren. Sammen er Marte Fossen (19) og Jan Tore Falk (57) i Marine Harvest et 
sterkt og viktig lag når den siste av årets tre store leveringer av smolt skal gjennomføres. 

For vekst, kvalitet og kompetanse: det var to stolte karer fra Halsa Bygg som møtte i kommunesty-
ret for å bli satt pris på i forrige uke. Bjørn Kildal (35) og faren Karl (76) mottok Meløy kommunes 
næringspris for 2016 fra ordfører Sigurd Stormo, og industriFolk gratulerer vår faste samarbeids-
partner med utmerkelsen! Selskapet ble etablert i 1988, og veksten har vært sterk siden Karls 
sønner Bjørn og Kåre (53) overtok eierskapet i 2003. Halsa Bygg er en av Meløys største, private 
arbeidsplasser, med mer enn 40 ansatte og over 50 millioner kroner i årsomsetning. Tekst og foto: 
edmund ulsnæs
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tar forhandlingsansvar
Alle er glad for at alle er på 
jobb igjen etter streiken, men 
misfornøyd med alt de nasjo-
nale forhandlerne skjøv til-
bake til lokale kraftselskaper. 
– Men, nå skal vi forhandle, 
lover Hansen og Risvik.

17 ansatte i Meløy energi streiket i over sju uker i høst. - Godt å kunne se framover igjen, men nå 
må vi sette oss til forhandlingsbordet! samstemmer administrerende direktør Karsten i Hansen og 
el og iT-tillitsvalgt Jan erik Risvik.
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MeløY BedRiFTSSeRViCe
Postboks 17
8161 Glomfjord
Telefon: 75 71 99 00
post@mbs-as.no 
www.mbs-as.no 

ewOS
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

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

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

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

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

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

MeløY eleKTRO
Kystveien 4
8150 Ørnes 
Telefon: 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

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

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

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

SiMOnSSOn & 
wideRBeRG 
leAn COnSulTinG AS

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

våre samarbeidspartnere: 

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

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

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

industri folk

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

- Stort engasjement, veldig flinke folk! roser Sissel 
Lundeby.
Hun er konsulenten som er innleid for å hjelpe 
Cargill-staben på Halsa å få maks uttelling i satsin-
gen «Operatørstyrt vedlikehold».
- Dette ble utrolig bra, sammenliknet med før. Nå 
blir utfordringen å holde samme nivået gjennom 
høysesongen, smiler prosessansvarlig Per Olav 
Olsen.

OpeRATøRene TAR STYRinG
I en prosessindustribedrift er det de små detaljene 
som blir til den store forskjellen. Flest mulig tonn 
fiskefôr gjennom produksjonslinjen, døgnet på tamp 
– da er nedetid en fiende.
- Hensikten med denne satsingen har vært å få over-
ført kunnskap fra vedlikehold til operatørene, slik at 
de som er på skift kan avdekke feil, finne lekkasjer 
og gjøre små reparasjoner selv, forklarer Per Olav.
- Da reduserer vi nedetid, og kan jobbe litt anner-
ledes og bedre. I vår bedrift er det viktig å drive 
forebyggende vedlikehold, for «brannslukking» blir 
gjerne mer kostbart.
Han oppsummerer årets satsing på operatørstyrt 
vedlikehold sammen med IndustriFolk. Resultatene 
har vært upåklagelig.

STORT enGASJeMenT
Det var på starten av dette året at Cargill-staben del-
te seg i arbeidsgrupper. Første stopp var pakkeriet, 
så møllene og blanderiet og deretter inntak og lager. 
Det ble gjort rent, lekkasjer ble funnet og tettet. Og 

operatørene tok styringen
Renere og penere fabrikk og 
mindre nedetid i produksjonen. 
Dét er effekten av årets satsing 
på operatørstyrt vedlikehold hos 
Cargill.

I vår bedrift er det viktig 
å drive forebyggende 
vedlikehold, for «brann-
slukking» blir gjerne mer 
kostbart.

peR OlAV OlSen

Ren og ryddig fabrikk = mindre nedetid og bedre drift. Cargill på Halsa har gjennomført prosjektet 
operatørstyrt vedlikehold i firskefôr-fabrikken. Her er industriFolk på inspeksjon sammen med (f.v.) 
konsulent Sissel lundeby, operatørene Kjell wilmann og Torgeir Kristiansen og prosessansvarlig per 
Olav Olsen. Foto: prikkenoverien

maling, rydding, ukentlige møter: hvordan kan vi 
jobbe annerledes og bedre?
- Så har vi laget standarder og ettpunksleksjoner 
på hvordan ting skal gjøres, og engasjementet har 
vært kjempebra, fastslår Per Olav.
- Nå skal dette følges opp i skiftrapporter og på 
morramøter, slik at vi beholder det høye nivået. I 
høysesongen fra juli til oktober er dette en utfor-
dring, for da er det hektisk for skiftarbeiderne.

SKRYT FRA KOnSeRneT
Sissel Lundeby leies inn av selskapet Karabin, 
som koordinerer satsingen på operatørstyrt vedli-
kehold i Cargill-fabrikkene på Halsa, Bergneset i 
Troms og Florø i Sogn og Fjordane.
- Mye dreier seg om at alle er enig om hvordan 
det skal se ut i fabrikken, og hvordan oppgavene 
skal løses. Operatørstyrt vedlikehold betyr kortere 
stopp-tid, bedre renhold og mer kontroll, pluss 
at vedlikeholdsavdelingen frigjøres til andre og 
viktige forbedringer i fabrikken, forklarer hun.
- Halsa får også veldig skryt i konsernet for arbei-
det sitt med å holde høy standard på renhold!

Tekst: Edmund Ulsnæs
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- Vi hadde nok for stor tro på at støytilta-
kene i prosjektet skulle holde, innrømmer 
prosjektleder Helge Hamnevoll.
- Denne støyen er dessuten spesiell. Den er 
lavfrekvent, og da oppfattes den mye bedre 
av det menneskelige øre. I tillegg er den 
tonal, det vil si at den varierer i styrke og 
frekvens hele tiden, forklarer han.
Yara Glomfjord investerte over 50 mil-
lioner kroner i et oksygenanlegg for å øke 
syreproduksjonen, og fra påske i år var 
anlegget både bygget og klart for drift.
- Men etter testkjøringen i sommer beslut-
tet vi å stoppe det. Befolkningen rundt oss 
tåler riktignok mye, men denne støyen ble 
for sterk, fastslår fabrikksjef Arve Jordal.

KRYpeR RundT HJøRneR
Beliggende på hjørnet av dagens syrefa-
brikk, i retning Johs Høegsvei i Glomfjord, 
skal oksygenfabrikken øke syreproduksjo-
nen. Som er en viktig del av en større plan, 
nemlig å øke totalproduksjonen av gjødsel 
med over 20 prosent de kommende årene. 
At oksygenanlegget ikke kan kjøres, er 
dermed en betydelig strek i regningen.
- Vi er overrasket, for det ble gjort omfat-

tende tiltak mot støy 
da vi bygde. Men, 
dette er lavfrekvent 
støy som nærmest 
kryper rundt hjørner 
og over vegger, 
og som oppfattes 
helt ulikt, avhen-
gig av hvor du er i 
sentrum, opplyser 
Helge.
Dessuten kommer 
støyen i sekvenser 
og går opp og ned 
i intensitet. Dette 
oppfatter øret som 
irriterende på en 

helt annen måte enn jevn støy, som øret 
kan bli vant til.

KOSTBARe TilTAK
Nå har han fått rapport fra konsulentsel-
skapet Brekke og Strand, som er eksperter 
på akustikk, støy og vibrasjon. Rapporten 
er basert på målinger gjort i høst med 
avansert spesialutstyr, både kloss inntil 
fabrikkanleggene og mange ulike steder 
i sentrumsområdet. Og både med og uten 
drift i oksygenanlegget.
- Selv om Glomfjord er spesielt ved at fa-
brikken ligger i sentrum, er vi ikke interes-
sert i å tøye grensene overfor naboene våre. 
Derfor er målet å redusere støyen med 7-10 
decibel, og det er mye, understreker Helge.
 - Dette blir kostbart, men vi skal få det til 
livs. Noen tiltak blir effektive fra årsskiftet, 

til kamp mot støyen
Yara Glomfjord bruker mil-
lionbeløp for å kvele den 
lavfrekvente støyen fra sitt 
nybygde oksygenanlegg. 
- Vi kjører ikke anlegget før 
støyen er redusert. Det er 
ikke aktuelt å tøye gren-
sene overfor naboene våre, 
sier fabrikkledelsen.

Selv om Glomfjord er spesielt ved at 
fabrikken ligger i sentrum, er vi ikke 
interessert i å tøye grensene overfor 
naboene våre.

HelGe HAMneVOll

slik at vi kan kjøre oksygenanlegget perma-
nent, og noen tiltak skal gjøre dette bedre i 
løpet av første kvartal i 2017, sier Arve.

MidleRTidiG COnTAineRVeGG
Nå i desember har Yara etter samråd med 
Brekke og Strand sørget for å bygge en stor 
vegg bestående av containere rundt oksy-
genanlegget. Veggen har form som en L, og 
er 30 + 25 meter lang og 7,7 meter høy.
- Dette er et tiltak på kort sikt. I tillegg hen-
ter vi nå inn tilbud på å få isolert de største 

tankene og mantlet dem med stålplater. Det 
er faktisk nesten umulig å finne den verste 
«synderen» her, for støyen forplanter seg 
likt i hele anlegget. Men, disse tankene har 
store, åpne plater, og fungerer nesten som 
høyttalere for støy, sier Helge.
- Og de lyddemperne som ble bygget til 
oksygenanlegget – små betonghus – de er 
heller ikke gode nok og skal etterisoleres, 
som et varig tiltak.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- noen støytiltak blir effektive fra årsskiftet, som denne containerveggen med 7,5 
meters høyde, mens andre tiltak skal gi bedring på sikt, sier fabrikksjef Arve Jordal. Her 
inspiserer han containerkonstruksjonen sammen med operatør Geir øistein Karlsen i 
Yara Glomfjord. 3d-illustrasjonen fra inViS viser hvordan veggen skal danne en l og 
beskytte de nærmeste naboene mot støyen fra oksygenanlegget. 

Helge Hamnevoll

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet

- Nei, det er ikke utenkelig. Men forelø-
pig kan det se ut som der er mer effektiv 
pengebruk å gjøre andre enkelt-tiltak, sier 
fabrikksjef Arve Jordal.

HJelpeR iKKe OVeRAlT
Og det som ikke er helt utenkelig er altså å 
bygge en sammenhengende støyvegg flere 
hundre meters lengde, fra det nye ventil-
huset ved brannstasjonen og rundt hele 
syrefabrikken. Om lag 8 meter høy. Mål: 
å redusere all støy fra hele syrefabrikken 
betraktelig, for hele sentrumsområdet.
- Foreløpig vurderes ikke dette konkret. 
Det blir en ganske stor kostnad, kanskje 10 
millioner kroner, og foreløpig tror vi at det 
er mer effektiv pengebruk å isolere enkelt-
punkter som i dag avgir støy, mener Arve.
- En slik vegg vil hjelpe noe på støyen til 
selve sentrum, fra den nederste delen av 
fabrikken. Men, den vil jo ikke eliminere 
støyen fra fabrikkpipene, den som er mest 
merkbar på litt avstand.

KOMpliSeRT lYdBilde
Støy er komplisert. I Glomfjord kan støyen 
fra syrefabrikken oppleves ulik avhengig 
av hvor du befinner deg, og avstand er ikke 
nødvendigvis avgjørende. Ingen realistiske 
enkelt-tiltak vil løse støy-utfordringen 
overalt, samtidig.
- Vi har sett på muligheten i å bygge en slik 

utelukker ikke vegg
Yara utelukker ikke å bygge 
en flere hundre meter lang 
og åtte meter høy mur for å 
senke støyen fra syrefabrik-
ken til sentrum.

Arve Jordal

- en permanent støyvegg rundt syrefabrikken er ikke uaktuelt, men foreløpig mener 
vi det er mer effektiv pengebruk å isolere enkeltpunkter som i dag avgir støy, mener 
fabrikksjef Arve Jordal.

lang og høy vegg. Men, det er en dramatisk 
konstruksjon som vil endre sentrumsbildet, 
mener Helge Hamnevoll.
- Det vi først gjør, er nå å bruke en 3D-
modell av sentrumsområdet der vi simule-
rer hvilken virkning enkelt-tiltak har. For 
eksempel å isolere enkelte rørbend eller 
enkelte tanker i fabrikken.

dAMpBlåSinG BORT
Fabrikkledelsen vil kjøre det nye oksygen-
anlegget permanent fra januar, og iverkset-
ter nå ulike støy-tiltak på kort sikt, samtidig 
som det utredes effektive tiltak på lang sikt.
- Når det gjelder 
støy generelt, 
iverksetter vi også 
et varig tiltak i 
forhold til damp-
blåsing, opplyser 
Arve.
- I dag blåser vi en 
del overskudds-
damp over tak, og 
dette gir støy. Nå 
har vi investert i 
og montert utstyr 
for om lag 1,5 mil-
lioner kroner som 
håndterer denne dampen slik at vi slipper å 
blåse den over tak. 
Yara Glomfjord har utslippsgrenser å 
forholde seg til, også når det gjelder støy. 
Riktignok gis det dispensasjoner ettersom 
sentrum er bygget rundt fabrikken, men
- Vi jobber systematisk med å redusere 
støy, og er i hvert fall ikke interessert i at 
den skal forverre seg i forhold til i dag, 
fastslår Arve og Helge.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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meløy utvikling meløy utvikling

I høst kan du følge omstillingsar-
beidet i Meløy, i IndustriFolk! Hver 
måned presenterer vi artikler i 
samarbeid med Meløy Utvikling KF – 
innhold som tidligere ble presentert i 
publikasjonen KraftTak.

Meløy fikk status som 
omstillingskommune som-
meren 2012, etter at REC 
Wafer hadde lagt ned sine 
to fabrikker i Glomfjord, 
og kommunen hadde mistet 
i alt 6-700 arbeidsplasser. 
Meløy Utvikling KF har 
administrert 100 millioner 
kroner i omstillingsmidler, 
der 50 % kom fra departe-
mentet, 25 % fra Nordland 
Fylkeskommune og 25 % fra 
Meløy kommune.

Ordfører Sigurd Stormo er styreleder 

for Meløy Utvikling, og styremedlem-
mer er Tor-Arne Gransjøen, Liv Toril 
Pettersen, Kristine Haukalid og Rolf 
Birger Nilsen. Daglig leder er Stine 
Estensen.

industriFOLK

YARA KVELER STØYEN

SIDE 12-13

SIDE 4-5

SIDE 2-3

SIDE 10-11

SIDE 6-7

Nr. 9-2016Glomfjord, 21. desember

- Viktig å skjerme naboene, sier gjødselsjefen

7,5 meter høy vegg rundt syrefabrikken
TORGET SKAL 

NOMINERES 
MBS 
KJØPTE HELE HUSET!

INVITERER SMOLT OG DATALAGRING

YNGST OG NESTEN ELDST LEVERTE VARENE

Jeg vil at det om fem år skal være 
etablert både et nytt datalag-
ringssenter og et nytt landbasert 
smoltanlegg i Meløy. Vi trenger 
arbeidsplassene, og det bør være 
overkommelig fordi Meløy har 
enkelte forutsetninger som ingen 
rundt oss har. Men, for å lokke 
etableringene til oss, mangler vi én 
viktig ting. Vi trenger ferdig tilrette-
lagte næringsarealer.

De som snuser på Meløy, snuser 
nemlig også på andre, og skal vi 
bli valgt, må vi ha områder som er 
klare til å etablere virksomhet på. 
Altså med ferdig reguleringsplan, 
og vei, strøm, kjølevann og avløp 
på plass. Joda, vi har en del tomme 
lokaler i Glomfjord, men vi må 
tenke lengre fram og klargjøre store 
og fleksible områder.

Meløys kommuneadministrasjon 
har fått omstillingsmidler for å 
gjennomføre denne prosessen. Tre 
områder – ett i Æsvika på Halsa, ett 
i Kilvika og ett i Glomfjord – skal 
tilrettelegges slik at de snarest kan 
være klare for etableringer. Dette er 
viktig, for så kan det jobbes målret-
tet med nye prosjekter som kan 
komme i løpet av få år.

Industriprosjekter er alltid viktige 
og spennende, og da Meløy Utvik-
ling overtok ansvaret for de aktuelle 
prosjektene for ett år siden, ble for 
eksempel Glomfjord Hydrogen eta-
blert. Men, mange prosjekter krever 
kapital og ressurser som vi ikke 
uten videre har, så vårt fokus er å 
ivareta helt sentrale aktører som 
Yara og Norwegian Crystals. Samti-
dig ser vi enkelte «lavthengende 
frukter» - spennende etableringer 

om lavthengende frukter

der det ikke først kreves år med 
forskning og utvikling.

To av disse er landbasert smolt-
anlegg og datalagringssenter. 
Mitt ønske er at vi om fem år ser 
smoltproduksjon i Kilvika og at en 
serverpark for datalagring er bygget 
opp i Glomfjord Industripark. Men 
da må vi prestere bedre enn at tom-
ter og bygg krever år å tilrettelegge. 
Derfor er neste års tilrettelegging av 
nye næringsområder så viktig.

Sigurd Stormo fortalte til 
Edmund Ulsnæs

Sigurd er styreleder i Meløy 
Utvikling og ordfører i Meløy

Ved utgangen av 2016 er det totalt, i lån og tilskudd, bevilget 
69.999.777 kroner av omstillingsmidlene. Økningen fra mai i 
år og fram til i dag er på 10 millioner kroner.

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet

Hvordan skal næringsutviklingsarbeidet 
i Meløy organiseres når omstillingspe-
rioden 2012-18 er over? Dette spørsmå-
let følger ordføreren, kommunestyret og 
omstillingsledelsen gjennom vinteren 
2016-17. Nå ligger saken på rådman-
nens bord og venter på hennes mening.

FøR SOMMeRen
- Omstillingsstyret har behandlet rap-
porten og forslagene fra konsulentsel-
skapet Proneo, og har oversendt dette til 
meg. Jeg skal lage sak til formannskapet 
og kommunestyret på nyåret, bekrefter 
rådmann Hege Sørlie.
Hun vil ikke forskottere sin saksbehand-
ling, men mener den framtidige orga-
niseringen bør være vedtatt i kommu-
nestyret før sommeren. Formelt varer 

rådmann-sak på nyåret
Næringslivet vil ha et 
eget selskap, løftet ut av 
den kommunale organi-
sasjonen. Rådmannen vil 
at saken skal være av-
gjort før sommeren.

Hege Sørlie liv Toril pettersen

omstillingsperioden ut neste år og trolig litt 
inn i 2018, men
- Vi må ta en beslutning i såpass god tid i 
forveien at vi kan ivareta prosessene rundt 
de som ikke skal fortsette i Meløy Utvik-
ling KF, understreker hun.
Proneo-rapporten inngår i et eget forstu-
dium før det skal velges framtidig organise-
ring. En rekke næringslivsledere, politike-
re, kommunale ledere og utviklingsaktører 
er intervjuet, og rapporten utreder flere 
alternativer.

Vil HA SKille
Da Meløy fra 1993 omstilte seg etter at 
ammoniakkfabrikken i Glomfjord ble ned-
lagt, etablerte kommunen selskapet Meløy 
Næringsutvikling AS i samarbeid med 
Norsk Hydro. Dette selskapet ble ledet av 
Andreas Jensen, deretter Reidar Langmo og 
så Lothar Maruhn fram til i fjor sommer, og 
har konsentrert seg aller sterkest om indus-
trisatsinger. MNU har også vært aktiv som 
investor, eier og i styret i en rekke etable-
ringer. Det kommunale driftstilskuddet til 
selskapet, om lag 4 millioner kroner årlig, 
er de siste årene blitt lagt i omstillings-
potten, den som administreres av Meløy 

Utvikling KF, mens MNU er lagt i dvale, i 
hvert fall inntil videre. 
- Som i Proneo-rapportens konklusjoner vil 
også næringslivet at næringsarbeidet fort-
satt skal organiseres i en selvstendig enhet, 
utenfor den kommunale organisasjonen, 
fastslår leder Liv Toril Pettersen i interesse-
organisasjonen Meløy Næringsforum. 

- Og det må fortsatt satses bredt for å 
styrke både små, mellomstore og store 
bedrifter. Vi trenger en tydelig nærings-
politikk med klare mål, og dialogen må 
være god mellom næringsaktørene og 
utviklingsaktørene, understreker hun.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Vi trenger nye og store næringsarealer 
som er klare til å tas i bruk. De vi ønsker å 
lokke til oss velger noen andre dersom de 
må vente i flere år, understreker ordfører og 
omstillingsleder Sigurd Stormo.
Han har hatt dette på arbeidslista lenge. Nå 
blir det gjennomføring.
- Omstillingsstyret har gitt 600.000 kroner 
til prosjektet der plan og kommunalteknikk 
i Meløy kommune tilrettelegger tre områ-
der, sier han fornøyd.

uTRedeR nYTT SMOlTAnleGG
Det første og kanskje aller mest spennende 
området er Kilvika. Det er nemlig slik at 
Nova Sea, som står bak Sundsfjord Smolt i 
Gildeskål og Helgeland Smolt i Rødøy, skal 
bygge nok et smoltanlegg, tilsvarende de to 
nevnte. Kilvika i Meløy kan være kandidat, 
og Sigurd Stormo ønsker å gi Nova Sea et 
tilbud de ikke kan si nei til.
- Det som uansett blir viktig nå er å regule-
re og klargjøre et romslig område i Kilvika 
som kan huse ulike typer næringsvirksom-
het, mener Sigurd.

FRA FOTBAll Til næRinG
Område to ser du også avbildet i denne 
artikkelen. Grusbanen i Glomfjord, altså 
et område på nær 10.000 kvadratmeter rett 
over veien for Meløy Fritidsbad. Yara-eien-
dommen står tom etter å ha vært brukt som 

klargjør for store etableringer
Smoltanlegg i Kilvika, 
datalagring i Glomfjord. 
Ordfører Sigurd Stormo 
engasjerer seg tungt i næ-
ringsutvikling, men trenger 
innflyttingsklare tomter.

Kilvika og Glomfjord har ledige arealer som kan lokke nye og store etableringer, mener 
ordfører Sigurd Stormo. nå brukes omstillingsmidler til å klargjøre næringsarealer.

massedeponi siden M3 Anlegg sprengte 
tomt for SiC Processing i 2008. Det tredje 
området Sigurd Stormo vil ha klargjort 
ligger i Æsvika på Halsa, altså et Torrissen-

eid område nær Aminors flekksteinbit-
produksjon.
- Mitt mål er at vi om fem år skal ha land-
basert smoltanlegg i Kilvika og datalag-

Fiskebåter 
2 950 000 (12 saker)

ringssenter i Glomfjord, fastslår Sigurd 
Stormo.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

tildelingene så langt

Totalt:
69.999.777,-

nyetableringer A 
27 832 855 (48 saker)

dagens virksomheter B
18 675 172 (109 saker)

Kommunale 
rammebetingelser C 
464 500 (6)

Kompetanse
8 635 250 
(11 saker)

Kapital/fond 
10 250 000
(2 saker)

Kommunikasjon 
1 192 000 (5 saker)
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meløy utvikling meløy utvikling

Ønsker du å etablere en virksomhet med minst én ny arbeidsplass i Meløy? 
Trenger du økonomisk støtte til opplæring, markedsføring eller til en 
investering? Da kan du søke  

ETABLERERSTIPEND
Stipendet er på 25.000 kroner, og kan ikke brukes til lønnsmidler.  
Søknadsskjema finner du på www.meloy.kommune.no/omstilling 
og ved å klikke på linken ”Søke omstillingsmidler”.

Søknaden sendes til: 
Meløy Utvikling KF, Gammelveien 5, 8150 Ørnes 
- eller som epost til post@mu.meloy.kommune.no
Mer informasjon: www.meloy.kommune.no/omstilling
Kontaktperson: Stine Estensen, tlf. 93 40 04 73

Vil din bedrift utvikle noe nytt i Meløy som kan skape nye arbeidsplasser? 
Til forstudie/forprosjekt i utviklingen av forretningsideen kan du da søke

PROSJEKTMIDLER
Vi bruker elektronisk søknad, den finner du på www.regionalforvaltning.no
Støtteordning «omstillingsmidler Meløy».

Mer informasjon: www.meloy.kommune.no/omstilling

Det er ingen søknadsfrist for å søke om 
økonomisk støtte fra omstillingsmidlene

Idéen kom fra Marine Harvest i Glomfjord til Meløy 
Utvikling. Nå står det såkalte biogass-prosjektet foran 
en storsatsing der en rekke aktører er involvert: Yara, 
Cargill, Nova Sea, IRIS, Sundsfjord Smolt, Goodtech, 
Norsk Institutt for bioøkonomi, Nord Universitet og 
Nordlandsforskning.
- Vi ønsker alle å beholde ressurser lokalt, og fis-
keslam fra smolt og oppdrett er svært spennende i 
sirkulær økonomi, som disse aktørene er opptatt av. 
Nå venter vi bare på svar fra Norges Forskningsråd, 
opplyser rådgiver Finn Nordmo i Meløy Utvikling 
(MU).

YARA KAn Bli Kunde
Ni millioner kroner fordelt på en treårsperiode. Dét 
vil det koste, forskningsprosjektet som Nordlandsfors-
kning nå skal koordinere og søker nasjonale midler 
til. Idéen kom altså fra Bjørn Magne Johansen og 
Rose Olsen ved smoltanlegget i Glomfjord, før Bjørn 
Wiggo Eriksen i INVIS ble leid inn til en forstudie 
koblet til ikke minst Yaras gjødselfabrikk i Glomfjord.
- Ved å behandle fiskeslammet i en biogassreaktor får 
Yara metangass som kan erstatte olje i deres fyrings- 
og tørkeanlegg. Restmaterialene inneholder nærings-
stoffer, og nå skal vi finne ut om de kan brukes i 
gjødsel eller til å lage andre jordforbedringsmidler, 
forklarer Finn.

SelSKAp undeR STiFTelSe
I Norge er det blitt et viktig tema å utnytte slam-
met fra den sterkt voksende oppdrettsnæringa. Ved 
nybygging av anlegg er rensekravene strenge. Og 
Meløy-regionen er utmerket for forskning på gjenbruk 
av slammet og altså sirkulær økonomi. Svaret på søk-
naden til Norges Forskningsråd er ventet i disse dager. 
I såfall gis det umiddelbart gass.
- Da er planen å etablere et aksjeselskap med eiere 
som for eksempel Sundsfjord Smolt, IRIS og Good-
tech – selskaper som sitter på teknologi og erfaring. 
- Det er mange tanker om hva slam fra oppdrett kan 
brukes til, men dersom det kan bli et råstoff for Yara, 
da har vi kommet veldig langt, mener Finn.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

slam blir forskningsprosjekt
Fiskeslam som energikilde i gjød-
selproduksjonen er fortsatt en 
spennende mulighet i Meløy-regi-
onen. Nå kan startskuddet gå for 
et forskningsprosjekt til ni millio-
ner kroner.

Slam fra oppdrettsnæringa kan utnyttes til energi-
produksjon i gjødselfabrikken. nå er de spente på 
et svar fra norges Forskningsråd, Finn nordmo (f.v.) 
i Meløy utvikling og Rose Olsen og Bjørn Magne 
Johansen i Marine Harvest i Glomfjord.

- Vi har studert og analysert statistikk, og 
det viser seg at detaljhandelen i Meløy har 
økte markant i 2014 og 2015, opplyser dag-
lig leder Stine Estensen i Meløy Utvikling 
KF.
- Dette er gledelig og litt overraskende – 
man har kunnet få inntrykk av at det var 
motsatt.

handel øker, faktisk
Gledelig og litt overras-
kende: betydelig økning i 
omsetningen i varehande-
len de siste to årene.

Stine estensen

MeRKBAR øKninG
Det er samfunnsøkonom Bjørn Sleipnes, 
tidligere banksjef for DNB, som har studert 
og analysert tallmateriale på vegne av 
Meløy Utvikling. Når dagligvare og byg-
gevare holdes utenfor, viser omsetningstal-
lene i aksjeselskaper at detaljvarehandelen 
utgjorde 120 millioner kroner i 2015, og 
117 millioner året før. I 2013 og de seks 
årene før var det samme tallet 95 millio-
ner pluss/minus noen få. I årene da REC 
begynte sine mest voldsomme investeringer 
i Glomfjord, altså 2005-06, var tallene 
«bare» 78-79 millioner kroner.

TuRiSTene BidRAR
- Jeg skal ikke være for bastant på årsaker. 
Men, vi vet at vi har hatt økt turisttrafikk 
de siste to årene, som kanskje forklarer 
noe. Det er også jobbet nokså mye innenfor 
reiseliv, med flere nye etableringer. I til-
legg har varehandelen jobbet systematisk 
med felles markedsføring og i nettverk 
med hverandre. Det er sannsynlig at disse 
tingene har sammenheng med økningen, 
mener Stine Estensen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- I 2-3 år har vi hatt en felles markedsplan, 
og de siste to årene har alle betalt inn et fast 
beløp til felles satsinger, forklarer Liv Toril 
Pettersen.
I et eget omstillingsprosjekt har lederen i 
Meløy Næringsforum også funksjon som 
sekretariat for 25 samarbeidende handels-
bedrifter i Ørnes-regionen.

gode somre skal bli enda bedre
Samarbeid har styrket han-
delen i kommunesenteret. 
Nå skal samarbeid med rei-
seliv gi enda bedre somre.

de gleder seg over økt samarbeid og økt handelsomsetning i Meløy. Fra venstre Ståle dybvik, nina Høgseth, Håkon G. nilsen og liv Toril pettersen.

- Samarbeidet har altså fått en fastere form, 
og dette er vi enig om er viktig, altså å 
bygge broer og dra lasset i lag, sier hun.

BedRe enn nOen GAnG
Tre fra handelsstandens egen arbeidsgruppe 
er samlet til morrakaffe hos Nina Høgseth 
i klesbutikken Pernille’s. Ståle Dybvik og 
Håkon G. Nilsen melder om et knallbra 
2016.
- Vi får vår høyeste omsetning noensinne, 
også høyere enn 2010, som var et veldig 
bra år. Det skyldes nok at vi har utvidet 
lokalene våre, og at vi har truffet god med 
sesongene de siste årene. Vi merker også 
at turisttrafikken øker, forklarer Ståle på 

vegne av Sport1 Dybvik.
- Det går veldig bra, og denne sommeren 
ble bedre enn noen gang – for perioden 20. 
juni-10. august lå vi 150.000 kroner høyere 
enn noen gang. Somrene er kanonbra, med 
mye turister og meløyfjæringer hjemme 
på ferie, og det er jo sommermånedene vi 
lever litt på utover høsten, mener Håkon fra 
Den Lille Café.

ønSKeR ReiSeliV-pRAT
Sommer, ja. Turisttrafikken øker til lands-
delen, og Meløy Utvikling KF ønsker enda 
mer samarbeid mellom handel og reiseliv. 
I begge bransjer er det satset hardt på kom-
petanseheving og nettverksbygging i om-

stillingsårene. Aktivitet avler mer aktivitet, 
og økt trykk i reiseliv blir meromsetning 
for annen handel.
- Samarbeidet i handelsnæringen er 
kommet såpass langt at det kan passe å 
diskutere mer samarbeid med reiseliv, tror 
Liv Toril.
- Nedleggelsen av Sommerdagan var en 
nedtur, og vi håper fortsatt at de blir blåst 
liv i igjen. I mellomtiden ønsker vi å satse 
enda mer på vårt eget juli-arrangement 
Klart vi kan, forsikrer Nina, Håkon og 
Ståle.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Hard jobbing med 
linjenett for strøm i 
Meløy var hans yr-
keskarriere. Vi min-
nes med dette Meløy 
Energi-veteranen 
Arne Follå, som gikk 
bort i sommer.

Reising av master, strekking av 
kraftlinjer, montering av mastetran-
sformatorer. Dette gikk som den 
røde tråden gjennom den lange og 
innholdsrike yrkeskarrieren til Arne 
Follå, Meløy Energi-veteranen som 
gikk bort tidligere i år. Oppvokst 
var han på Smøla på Nord-Møre, 
og hadde sine første jobber som 
linjemontør i Impregnertbygg 
(i dag Linjebygg, red. anm.)  og 
Tustna Kraftlag i samme region. 
Men, det var i Meløy han stiftet 
familie og tilbragte livet sitt fra 
høsten 1955 og til han gikk bort 1. 
juli i år, 88 år gammel. Han traff 
sin Gudveig på Sortland høsten 
-54, og etter linjebygging og teltliv 
i Finnmark den vinteren, slo de 
seg ned i Meløy da han fikk fast 
linjejobb i det kommunale elverket. 
Paret fikk barna Frank (f. 1957), 
Rita (-63) og Jim André (-67), og 
bygde underveis hus i Mosvoldda-
len på Ørnes.

Det er ett år siden Mag-
nar Hammer ble båret 
til graven. Meløy Energi 
minnes en omgjengelig 
og dyktig elektromon-
tør. Og skribent!

- Jeg gikk til Magnar og ba om hjelp. 
Jeg skulle representere bedriften 
under Nordlandsbankens 30-årsmar-
kering på Ørnes. 2-3 timer senere 
hadde han skrevet en flott prolog som 
banken hengte på veggen i glass og 
ramme! husker Karsten I Hansen.
Hans mangeårige ansatte Magnar 
Hammer, opprinnelig fra Bjærang-
fjord, jobbet i bedriften i hele 42 år – 
fra ansettelsen som målerkontrollør i 
1953 til han gikk av med avtalefestet 
pensjon i 1995 for å ta omsorg for sin 
Ella, som døde i 1999. Magnar hadde 
fagbrev både som montør på lavspent 
og høyspent, ledet Tilsynsavdelingen 
fra 1977, deltok i 22 år i vakttjenes-
ten hos kraftleverandøren, og var 
dessuten tillitsvalgt og varamedlem i 
elverksstyret i mange år. Han huskes 
både for sine lokalpolitiske verv og 
engasjement og som en meget allsi-
dig, dedikert ansatt. Men dessuten:
- Pappa skrev dikt fra han var bit-
teliten, og vi har en eske med dikt 
og fortellinger etter ham. Han var 
en stor eventyrforteller, som både 

til minne om 
rolf tidemann
Så har kontorsjefen, 
politikeren, idrettslags-
mannen og musikeren, 
han som huskes for 
sitt alltid gode humør, 
forlatt oss. 

Meløy Energi-veteranen Rolf Tide-
mann gikk bort 3. desember, 93 år 
gammel. En samtale med hans nær-
meste på jobb og hjemme forteller om 
en engasjert og omsorgsfull far og en 
meget dyktig og ikke minst humørfylt 
kollega.
- Ja, med Rolf vanket det alltid mor-
somme historier, både fra idrettsmil-
jøet og politikken. Vi jobbet tett i lag, 
ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skulle 
klart meg uten Rolf Tidemann de 
første årene mine, innrømmer admi-
nistrerende direktør Karsten I Hansen 

i Meløy Energi.
De to var kolleger fra 1979 og til 
Rolf med stort vemod gikk av med 
pensjon som 67-åring 31. desem-
ber 1990. Da hadde han prestert 
en sammenhengende karriere som 
bokholder og kontorsjef på hele 44 
½ år! Pensjonsårene ville han og 
hans Liv tilbringe mye på reise-
fot, men slik skulle det ikke bli. I 
praksis måtte Rolf innta rollen som 
husmor, siden Liv var stygt plaget 
av kols og beinskjørhet til hun døde 
i 2012. Likevel er ikke datteren 
Toril (f. 1948) i tvil:
- Det jeg husker best er at han alltid 
var i godt humør, selv om situa-
sjonen nok ikke alltid var så enkel, 
forteller det eldste av Rolfs tre 
barn – de andre er Kjell (f. 1953) 
og Roger (f. 1965). Toril husker en 
snill far, men også streng og opptatt 
av rettferdighet. Etter handels-
skole i Oslo og kurs i kommunal 
forvaltning, regnskap og revisjon, 
vendte Rolf tilbake til Ørnes og 
jobb hos Meløy kommunale elverk 
sommeren 1946. Aller først syklet 
han rundt og krevde inn strømavgift 
hos innbyggerne, deretter ble han 
bokholder og senere kontorsjef.
- I tillegg førte han regnskapene for 
brødrene Kristian og Ivar, og så var 
det idrettslaget, så for ham gikk det 
i tall hele døgnet. Men mamma gav 
klar beskjed om at han ikke fikk 

Tre Meløy Energi-veteraner er 
gått bort det siste året. I sam-
arbeid med bedriften hedrer 
IndustriFolk dem med disse 
minneordene.

 
Januar 2016: Yara 
Glomfjord får en 
særdeles dårlig år 
på produksjonsår-
et. En brannalarm 
tar ut en trafo, og 
strømstansen gir 
utfall i syrefabrik-
ken. Det er kaldt, 
og i forbindelse 
med oppstarten 
ødelegges utstyr 

som igjen gir 

bra tross tung start
Til tross for svært trøblete 
start på året, ble 2016-pro-
duksjonen av gjødsel slett 
ikke verst. Og i 2017 kan en 
rekord falle…

jobbe etter klokka 9 om kvel-
dene, og dét respekterte han, 
husker Toril fra oppveksten.
Rolfs sambygdinger som har 
levd en stund, vil huske ham 
med trekkspillet – han slet ut tre 
stykker gjennom årene – men 
nok først og fremst for hans 
viktige rolle i ‘barndommen’ til 
Ørnes Idrettslag. Under lagets 
stiftelsesmøte 11. januar 1948 
ble referatet ført i pennen av, 
nettopp, Rolf Tidemann, som 
samtidig ble valgt til kasserer – 
senere var han sekretær i laget i 
om lag 20 år. Friidrett var hans 
egen lidenskap, og i 50-årsboka 
til Ørnes IL er han da også 
avbildet midt i et lengdesprang. 
Da gamle Bernhoff avga land 
til idrettsbane i Mosvolddalen, 
var det etter et besøk fra Konrad 
Fjellgaard og Rolf Tidemann.
9. desember 2016 ble Rolf båret 
til graven. En stor ressurs for 
både arbeidsgiveren og heim-
bygda er borte. Med denne tek-
sten viser IndustriFolk respekt 
for hans minne, og sender våre 
tanker til hans gjenlevende søs-
ken Julie, Kristian og Ivar, og til 
barna Toril, Kjell og Roger og 
deres barn og barnebarn.

Tekst: Edmund Ulsnæs. 
Foto: Marie Gullberg

minneord for 
magnar hammer

barna og barnebarna hans fikk 
nyte godt av. Musikkinteres-
sen gikk hånd i hånd med den 
lyriske åren, så det ble også 
mange gode stunder med sang 
og spill fra både trekkspill og 
gitar! forteller Kjell Bjarne 
Hammer, den eldste av Mag-
nar og Ellas fire barn.
Han husker gutteturene med 
faren og sine to brødre. Og at 
faren i sin egen snekkerbod 

lagde talløse leker til barn og 
barnebarn.
- Et juleminne for meg er alle 
gangene da han slapp alt for å 
dra hjem til kunder som hadde 
problemer med en kontakt eller 
sikring. Men aldri et negativt ord 
om dette, det var en selvfølge for 
ham, sier Kjell Bjarne. 

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: Privat

til minne om 
arne follå

- Arne var en behagelig mann som 
også var veldig dyktig og utrolig 
effektiv. I en lang periode var det 
stort trøkk i linjebyggingen og 
lite folk, så han jobbet steinhardt, 
husker Meløy Energi-leder Karsten 
I Hansen.
På fritiden hadde Arne stor glede 
av å jobbe i snekkerverkstedet, og 
lagde flotte tiner, kister og veggur. 
Han og Gudveig fartet mye med 
båt i den lokale skjærgården, og 

dessuten med campingvogna 
land og strand rundt. På jobb 
var han i flere år sensor i 
prøvenemnda for linjemintører, 
og de siste yrkesårene var han 
selv overmontør, før helsa i 
1986 satte en stopper for videre 
karriere, opplyser hans sønn 
Jim-André.

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: Privat

Frank-Robert eriksen

følgefeil.
- Ja, vi fikk en veldig dårlig start på året. 
Men så klarte vi å kjøre dette inn igjen før 
revisjonsstansen i starten av juni, og totalt 
sett har produksjonen i år faktisk vært bra, 
forteller produksjonssjef Frank- Robert 
Eriksen.

FAKTiSK VeldiG BRA
Totalt ender man riktignok om lag 50.000 
tonn bak budsjett på NPK-gjødsel, men 
dette skyldes ikke en dårlig jobb lokalt, 
understreker han.
- På grunn av markedssituasjonen hadde 
vi en relativt lang revisjonsstans, og kjørte 
redusert fra mai til september på grunn av 
lav etterspørsel. I tillegg hadde vi en ekstra 
revisjonsstans i september, med bytte av en 
DeNOx-reaktor.
- Når vi tar alt dette i betraktning, har pro-
duksjonen vår vært god. Oksygenanlegget 
hadde høy og god produksjon på forsom-

meren, som igjen ga høy syreproduk-
sjon, som jo er selve grunnlaget for godt 
totalvolum.

ReKORdåR i VenTe
Og apropos oksygenanlegg og økt syre-
produksjon - 2017 blir spennende:
- Ja, neste år legger vi opp til å produ-
sere 389.000 tonn N i syrefabrikken, og 
det vil i såfall være det meste noen gang, 
selv sammenliknet med den gangen am-
moniakkfabrikken var i drift. Oksygen-
anlegget er hovedgrunnen til dette, sier 
produksjonssjefen.
Fra juni er også planen å begynne import 
av syre fra Yara Porsgrunn, som skal 
bidra ytterligere til at Glomfjord øker sin 
totalproduksjon av mineralgjødsel med 
om lag 20 prosent de neste årene.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

NESTE 
UTGAVE:
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- Olje- og gassaktiviteten i Norge flyttes 
nordover, og bransjen er mer bevisst på 
kostnader og effektivisering. Det betyr 
gullalder for vår kompetanse! smiler Ronny 
og Ulla i Simonsson & Widerberg Lean 
Consulting.
Sammen med Dynamate Industrial Servi-
ces, den tidligere vedlikeholdsavdelingen 
til lastebilprodusenten Scania, skal de 
selge forbedringskompetanse til en bransje 
som virkelig trenger den, nemlig olje- og 
gassbransjen og dens omfattende leveran-
dørindustri.
- Vi har allerede booket flere møter med de 
største aktørene, bekrefter Ronny.

OlJeeVenTYReT FORTSeTTeR
De har hovedbase i lille Storvika, men nå 
satser Simonsson & Widerberg målret-
tet mot gigantene i den norske olje- og 
gassnæringen. Under navnet Lean Arctic 
samarbeider de tett med en muskuløs ek-
spert på feltet, nemlig Dynamate Industrial 
Services, en av de største industriservice-
virksomhetene i Sverige.

skal hjelpe olje og gass
Forbedringsekspertene 
Simonsson & Widerberg i 
Storvika allierer seg med 
en råsterk industriaktør i 
Sverige. Nå skal Lean Arctic 
hente oppdrag hos en ol-
jebransje som flytter virk-
somheten nordover, men 
som sårt trenger å jobbe 
smartere.

- Vi har gjort flere avtaler med store aktører, og olje- og gassnæringen er svært spennende for oss, fastslår Ronny widerberg (t.h.) Her 
avbildet under høstens Arctic Operations i Hammerfest, sammen med nina Kivijervi Jonassen fra leverandørnettverket petroarctic og 
peter Björnholm fra dynamate industrial Services. Foto: privat

ulla Simonsson og Ronny widerberg

De har tjent så mye penger at det ikke har vært 
viktig å effektivisere. Nå er det nedgangstider, 
og dét skaper en ny bevissthet.

ROnnY wideRBeRG

- Dette kan bli så stort som helst. 
Det snakkes om at olje og gass er på 
tur ned, men husk at bare om lag 50 
prosent av oljen på norsk sokkel er tatt 
opp. Resten befinner seg utenfor Bodø, 
Tromsø og Hammerfest, og nå flytter 
de store aktørene sin virksomhet nord-
over, understreker Ronny Widerberg.
Mens Ulla i vinter opplever stor 
interesse for Lean i Meløy og Gilde-
skål, hjelper Ronny store aktører som 
Trioplast og IKEA med forbedrings-
arbeid. Og nå: den norske olje- og 
gassnæringen.

en nY BeViSSTHeT
- Statoil, Asco, Aibel, ABB, Subsea7 og 
alle de andre har tjent så mye penger at 
det ikke har vært viktig å effektivisere. 
Nå er det nedgangstider, og det skaper 
en ny bevissthet rundt det å senke 
kostnader og jobbe smartere, forklarer 
Ronny.
I høst presentere han Lean Arctic 
under Arctic Operations i Hammerfest. 
Leverandørkonferansen samlet 125 
kompetente foredragsholdere og beslut-
ningstagere fra hele landet, og samar-
beidspartnerne Simonsson & Wider-
berg Lean Consulting og Dynamate 
Industrial Services knyttet kontakter og 
gjorde avtaler.

…OG STOR inTeReSSe
- Fram til 2009 ble alle oljeplattfor-
mer bygget i Norge, men så overtok 
Sør-Korea. Leverandørindustrien i 
Norge må bli mer effektiv, ellers flyttes 

mye av aktiviteten utenlands. Interessen 
er stor for forbedringsarbeid, opplyser 
Ronny.
- Bransjen jobber godt med standar-
disering og smartere utstyrsløsninger, 
men har til nå ikke vært så opptatt av 
måten det jobbes på. Nå ser vi at mange 
selskaper ansetter egne folk med Lean-
kompetanse, forteller Ulla.
Lean-prinsippene for effektivisering og 
mindre sløsing med tid og råstoff har 
utspring i Toyota-konsernets enorme 
suksess i bilbransjen de siste tiårene. Ulla 
og Ronny har lang erfaring fra slikt for-
bedringsarbeid i Sverige, og arbeidet med 
dette hos REC Wafer Mono i Glomfjord 
før de etablerte egen virksomhet i 2012.

STøRSTe i euROpA
- Satsingen mot olje og gass  er lo-
vende. Akkurat nå er markedet preget 
av situasjonen i Stavanger og på Vest-
landet – mange klarer ikke å se for seg 
den veksten som kommer i nord de neste 
årene. Vi snakker om det største industri-
prosjektet i Europa!
- Hvor er dere om fem år?
- Da har vi en rekke oppdrag for olje- og 
gassnæringen og leverandørindustrien, 
der noen også er store og langsiktige 
oppdrag, mener Ronny.
- Først skal vi sørge for stabil drift i sel-
skapet vårt, og så får vi se etter hvert om 
vi må ansette flere, sier Ulla.
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Profilen: Gunnar Midthun
Alder: 53
Tittel: Skiftleder i fullgjødselfabrikken
Bedrift: Yara Glomfjord 

Gunnar er oppvokst og fortsatt bosatt på Reipå, i huset etter 
foreldrene Knut og Edith. Samtidig driver han gårdsbruket ved 
Markvatnet, med om lag 40 vinterfôra sauer og litt storfe, men 
hovedjobben hans er altså å lede skift 2 i fullgjødselfabrikken i 
Glomfjord. Gunnar tok agronomutdanning, men etter sommerjob-
ber hos Hydro fikk han fast jobb i 1985, og har underveis tatt fag-
brev i kjemiprosessfaget. Siden april 2003 har han vært skiftleder. 
Gunnar har tre døtre på 13, 15 og 17 år.

- Hvordan trives du på jobb for Yara, Gunnar?
- Jeg stortrives, egentlig! Masse utfordringer, og det skjer noe nytt 
hele tiden. Og så har jeg kjempeflinke folk rundt meg overalt, både 
ledelsen, ingeniørene og operatørene, og da er det artig å arbeide. 
Dette er dessuten en kjempegod arbeidsplass der det er høyt under 
taket – jeg er jo ikke kjent for å være redd for å si ifra om ting! 

- Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?
- Formiddagsskiftene er mest hektisk. Da begynner vi med mor-
ramøte der vi går gjennom dagsplanen for vedlikehold, hvordan 
produksjonen går og om der er havarier. Og så er det å styre 
mannskapene – når noen er syke må det flyttes om på folk, av og 
til er vi for få, så det er ikke så lett å få det til å gå i hop. Når du er 
skiftleder må du også ta vare på operatørene – det kan være de har 
krevende ting på hjemmebane, og man må lytte og prøve å hjelpe 
– dette er jo som familie. Ja, og så er det både sikkerhetsrunder og 
andre krav som skal koordineres, så det kan være tøft i støytan - 
jeg er bra sliten når jeg drar hjem!

- Stort ansvar?
- Vi har klare mål som vi blir målt på, og jeg kjenner det trøkket 
– det hender jeg blir stressa når det liksom bygger seg opp. Det 
viktigste er at det er bedre å ta en avgjørelse enn å ikke ta den. 
Og så må man klare å sette ned foten når det koker for mye. Men 
igjen: det er lett å være en god skiftleder når man har så mye bra 
folk rundt seg. Havarier er det mindre av med årene, for vi er blitt 
veldig flinke på vedlikehold – men når det skjer, er det gjerne midt 
i julestria, hehe.

- Hva er det aller beste med jobben?
- Det er alle de positive folkene, den gode stemningen. De som 
først begynner her, vil helst ikke bort. Skiftarbeidere er et eget 
folkeslag, og vi blir veldig sammensveiset, vi som er på samme 
skiftet. Skiftarbeid er ganske tungt, fordi man aldri er helt i normal 
døgnrytme, og spesielt nattskiftene sliter mer på med årene. Men 
så liker jeg det at Yara aldri står i ro – det er utvikling og fornyelse, 
vi skal hele tiden bli bedre, og dét er artig.

- Men også utfordringer?
- Jada, og den største er dette med sikkerhet, som jeg er veldig 
opptatt av. Utviklingen på helse, miljø og sikkerhet har vært kjem-
pegod i alle de årene jeg har vært her – vi har få skader, men vil ha 
0. Så, det dreier seg om at den enkelte går helt inn til kjerne av seg 
selv og passer på å ha de rette holdningene til sikkerhet, slik at vi 
unngår at folk blir skadet på jobb.

- Du tok agronomutdanning, hvorfor ble det industrien?
- Det var den første sommerjobben som avgjorde. Jeg trivdes vel-
dig godt, og så var det godt betalt. Jeg skulle bare være en stund, 
og så begynne med gårdsdrift, men det endte med at jeg ble her. 
Men jeg er såpass egen at jeg gir meg ikke med gårdsdrifta, da. 

- Når Gunnar ikke er på jobb, hva gjør han da? 
- Da er jeg i Marken og tar meg av dyra. Nå framover skal jeg reno-
vere driftsbygningen, og på sommeren fisker jeg masse i Markvat-
net. Jeg er også veldig opptatt av jakt, og alt skal spises – jeg prøver 
ALT, fra rakfisk til smalahove. Utenom dette blir det en del kjøring 
til håndballtrening og -kamper, med den yngste datteren min.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

De som først begynner her, vil helst 
ikke bort. Skiftarbeidere er et eget 
folkeslag, og vi blir veldig sammen-
sveiset, vi som er på samme skiftet
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Når du har begynt yrkeskarrieren din på 
1970-tallet, og så har vært trofast mot 
samme arbeidsgiver hele veien……ja, da 
kan du når året er blitt 2016 gratuleres og 
takkes av for en imponerende innsats!
- Joda, årene gikk visst unna, de, humrer 
Erling Kyrre Vollbakk.
Veteranen fra PKL-avsnittet i Yara var den 
ene av sju nokså nybakte pensjonister som 
Yara Glomfjord inviterte på førjulslunsj i 
flotte Glomstua i forrige uke.
- Jeg fikk oppleve de siste båtene der ‘slis-
kerne’ jobbet for hand i lasterommene med 
gjødselsekker. Gammelkara hadde teknik-
ken, vet du, mens vi ungguttene – vi fikk 
kjørt oss! minnes Erling Kyrre.

SAMMenSVeiSeT GJenG
Bjørn Pedersen. Viktor Olsen. Egil Kolvik. 
Frank Andersen. Og Erling Kyrre Vollbakk. 
Fem karer som tilbragte hele sine yrkesliv 
hos selveste hjørnesteinen i Meløys solide 
næringsliv. Og raskt må vi nevne de to som 
ikke hadde anledning til Glomstua-lunsj, 
nemlig Alf Harry Lillelund og Svein Åge 
Korsnes. Nå har alle disse sju for siste gang 
lagt arbeidshanskene på hylla hos gjødsel-
produsenten.
- Endringene var store underveis, så det var 
viktig å klare og fornye seg, husker Erling 
Kyrre videre fra sine nær 40 års tjeneste. 
- Men selv om det var noen harde tak 
innimellom, ble det raskt mye bedre utstyr 
å hjelpe seg med. Og en fantastisk arbeids-
plass med et fint miljø, en artig tone på 
jobb – vi var sammensveiset. Og vi var 
flinke – skryt fikk vi også!

TROFAST MOT YARA
Erling Kyrre er født i 1955, og fra 1971 
jobbet han sitt første år for daværende 
Hydro, som visergutt. Så gikk han på en 
liten periode som bygningsarbeider, før han 
og Arnstein Andersen fra Glomfjord prøvde 
seg som snekkere i Drammen. Så gikk 

et verdig punktum
Det var helt på sin plass 
med dempet belysning, 
egne servitører og deilig 
mat i fasjonable omgivel-
ser. Yara Glomfjord feiret 
trofaste medarbeidere som 
nå er blitt pensjonister.

Frank 
Andersen

egil Kolvik

Viktor 
Olsen

Bjørn 
pedersen

erling Kyrre Vollbakk

turen til sjøs i utenriksfart, 
før han var tilbake og i 
PKL fra 1976 og til han 
i praksis avrundet for to 
år siden. Bjørn Pedersen 
(f. 1955) fra Glomfjord 
begynte i 1978 og fikk først 
10 år i ammoniakkfabrikken 
før fire år som sandblåser og 
maler og deretter åtte år som 
lagerekspeditør – PKL fra året 
2000 til i dag. Viktor Olsen (f. 
1954): operatør i fullgjødsla 
1973-90 og PKL fra -90 til i 
dag. Egil Kolvik (f. 1950): 42 år 
i PKL, de første 18 som trans-
portoperatør, deretter skiftleder 
i 10 år og driftsleder de siste 14 
til i dag. Og Frank Andersen (f. 
1953), han kjenner vi fra 
de siste 20 årene som 
fagforeningsleder og 
hovedverneombud i tre 
år før dét. Men opprin-
nelig jobbet Frank som 
mekaniker fra 1972 til 
-93 minus noen Bodø-
år som karosseriopp-
retter.

Tekst og foto: 
Edmund Ulsnæs

i ærverdige Glomstua spanderte fabrikksjef Arve Jordal (nærmest kamera) i forrige uke lunsj på trofaste medarbeidere som nå har 
gått av med pensjon. Med seg rundt bordet hadde han også teknisk sjef øyvind Jenssen, konstituert driftsleder Stein Henriksen i pKl 
og personalsjef May-eli n. Johnsen.
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