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redningsmenn

Hyggelig for brannkorpset med tre
lærevillige rekrutter. Hyggelig for
Thomas Pedersen (f.v.), Mathias
Leonhardsen og Jørgen Heen Andersen,
som elsker å være brannmenn. SIDE 12-13

Til Si Pro:
Steinar
gjorde alvor
av tompraten.
Byttet fra
Shell til skift.
SIDE 2

Til Mono:
Katrine S.
Jensen er
første-fjes
hos Mono.
SIDE 6-7

Til Miras:
Ronny
Johnsen,
tilbake i
Norge, tilbake
i Glomfjord.
SIDE 5

Svensken valgte
Glomfjord
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gratulerer

Denne gangen flesker vi til og
gratulerer alle som har runddag i
perioden fra 20. november og helt ut
dette året. Så vær så god:
60 år
Lothar Maruhn, MNU, 28. desember
55 år
Roger Midthun, Yara, 26. november
Ole Vibe, REC Wafer Multi, 29. november
45 år
Verner Elstad, Yara, 19. desember
Rolf Birger Nilsen, REC Wafer Multi, 29. desember
40 år
May Venke Vangen, BIS, 28. november
35 år
Jan Rune Johansen, MBS, 28. desember
25 år
Ståle Pedersen, SiC Processing, 25. november
Rudi Nordli, Marine Harvest, 29. november
Asbjørn Olsen, BIS, 5. desember
Dan Ove Simonsen, REC Wafer Mono, 13. desember
Jon H. S. Uhrenfeldt, REC Wafer Multi, 16. desember
Bente Johnsen, REC Wafer Mono, 20. desember
Helge Gerhardsen, REC Wafer Multi, 20. desember
Ivan Ringøy, REC Wafer Mono, 31. desember
20 år
Jørgen Paulsen, BIS, 21. november
Lotte K. Johansen, Yara, 6. desember
Og Steinar Sletten (Si Pro), som er ny mann i parken,
fylte 40 år 7. november…
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Han ville til Canada eller NordNorge, Ronny Widerberg. Så da
ble det Storvika og Glomfjord.

Steinar Sletten er et kjent fjes for alle i Meløy som har vært innom Shellstasjonen på Ørnes. Nå har han meldt overgang til Si Pro i Glomfjord
Industripark.

Svensken som nå leder RBS-teamet (RBS:
REC Business System) på sju personer hos
waferprodusenten i industriparken, ankom
Glomfjord i mai i år. I løpet av sommeren
kom han på plass i leilighet i gammelskolen i
Storvika i Gildeskål.

Steinar fungerer aller
best om natta. Hva kan
være bedre enn å gå skift?
tenkte han. Og skiftet fra
Shell til Si Pro.

- Etter mange år som konsulent med oppdrag
i en rekke ulike bedrifter, tenkte jeg det ville
være artig å forsøke å jobbe mer langsiktig
i en bedrift. Jeg sa til min samboer Ulla
(Simonsson, produksjonssjef wafer i REC
Wafer Mono) at jeg enten ville til Canada
eller Nord-Norge, som jeg har vært fascinert
av, forteller Ronny Widerberg.
Dermed altså bosted Storvika, jobbsted
Glomfjord. 54-åringen er opprinnelig fra
Vestervik på den svenske østkysten, men har
siden i 1984 bodd i Gøteborg-område i vest,
ikke minst på Sveriges tredje største øy Orust.
- Naturen her oppe var nok en viktig grunn
til at vi flyttet, ja. Vi er mye ute på turer i
helgene – vi har tatt for oss den lokale boka
som beskriver ulike turruter i regionen her, og
kjøpt en masse kart.
- Og det er godt å komme ut til Storvika etter
hektiske dager på jobben. Nå setter jeg større
pris på den roen jeg finner der enn jeg gjorde
da jeg selv var i 20-årene.

Steinar ville
gå skift

Steinar Sletten var for lengst blitt
som fast inventar å regne, ved
Ørneskrysset Bensin & Service, eller
Shell, på Ørnes. Ikke nå lenger.
- Det er én måned siden jeg sist
skrudde på en bil, og det føles veldig
bra. Jentungen min sa det her om
dagen: “Pappa, no e du jo rein på
heinnern”! Hehe, hun har aldri sett
meg uten oljefingrene!

Alvor etter tomprat

40-åringen fra Ørnes har altså gjort
industripark-mann av seg, etter over
20 år i tjeneste for far Viktor, og
deretter sønn Werner, Lillegård –
innehaver av Shell-stasjonen i Ørnes
sentrum.
- Nå har jeg rett og slett gjort alvor av
det som har vært tomt prat over lang
tid. Jeg har i flere år snakket om at
jeg hadde lyst til å jobbe skift. Nå har
jeg ikke små unger lengre, for dét har
talt i mot skiftgåing tidligere – det var
greit å jobbe på Ørnes og kunne slippe
alt dersom det skulle være nødvendig.
Nå er ungene 11 og 16 år, så nå gjorde

jeg det, rett og slett!

Best på natta

Steinar gikk maskin og mekaniker
på videregående i Glomfjord etter
grunnskolen på Ørnes. Etter en
periode som mekaniker i Narvik
gikk turen hjem og til jobben
som mekaniker pluss, pluss ved
bensinstasjonen og verkstedet i
“gamle” Ørnes. Nå ser han at en
smule teknisk innsikt slett ikke er
en ulempe i Si Pro-jobben. Og sånn
høvelig omgjengelig, det tror han at
han er.
- Å gå skift er helt genialt, jeg
stortrives med det!
- Jeg er et typisk B-menneske som
fungerer best på natta, så nattskiftene
er midt i blinken for meg!

Tett og godt

- Hvorfor ble det Si Pro?
- For så vidt litt tilfeldig. Men det
første jeg reflekterte over, var at jeg
gjerne ville til en industribedrift som
ikke var av de virkelig store i parken.
På Si Pro er vi ikke så fryktelig
mange, og det er et nokså tett og godt
arbeidsmiljø – det er veldig bra.
- Og så er det en allsidig jobb der
jeg kan prøve meg i de forskjellige
leddene i prosessen – jeg blir ikke
stående og gjøre én ting hele tiden.

Naturen var viktig

Tilbake i Glomfjord

Han har en solid bakgrunn fra feltet, mannen
som nå skal lede REC-bedriftenes arbeid
med standardisert opprydding, forbedre
arbeidsflyten og filosofien som ellers ligger
i 5S-tenkingen. Bak seg har han nemlig en
årrekke i Posten Produksjon, blant annet
med innføring av LEAN-jobbing ved seks
fabrikker. Dernest: ansvar for LEANendringsprosesser ved i alt 45 fabrikker over
hele verden tilhørende stålgiganten Sandvik.
Dernest: fire år ved Skandinavia-kontoret
til det japanske konsulentfirmaet JMAC, og
med liknende arbeidsfelter. Så var det at han
i 2007 ledet en såkalt TPS-workshop (TPS:
Toyota Production System) over noen dager i
REC Wafer Multi i Glomfjord på oppdrag av
daværende fabrikksjef Tore Matre. Nå er han
altså tilbake, og i fast REC-jobb.

Hektiske dager som RBS-leder i REC for svenske Ronny Widerberg. På fritiden tar han for seg
av regionens flotte turmuligheter.
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Parken gir hjertehjelp
Industripark-bedrifter
har bidratt til enda bedre
hjerteberedskap i Glomfjord.

- Lenge siden sist i Glomfjord, Ronny?
- Ja, det var sommeren 1987, da jeg bygde hus for Statkraft
sammen med min far! forteller 40-åringen med dialekt fra
Nord-Trøndelag, men som nå har gjort meløyfjæring av seg.
Og tatt jobb som industrirørlegger for Miras i industriparken.

Mange bidrag

Gamle trakter

- Nå har vi en bedre beredskap når vi har vakt under store arrangementer, sier Dagfinn
Kolberg (t.v.) og Nils Runar Myhre i Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps. Her med den nye
hjertestarteren som kom på plass i høst.

Private kan

Dette betyr at tettheten av hjertestartere
i Glomfjord begynner å bli til dels god.
Redningsbilen her i parken har nemlig egen,
SiC Processing har, REC Wafer Multi har,
Yara har, Meløy Fritidsbad har og idrettslaget

Glomgutten og alpinsenteret deler på en
maskin.
- Dette har sammenheng med at
privatpersoner nå kan få opplæring og
sertifisering for å bruke hjertestarter – før

måtte man ha delegering fra lege.
- Nå har jeg fått i oppdrag å gi opplæring på
den nye hjertestarteren, og det håper jeg å
få gjennomført på om lag 20 personer nå i
november, opplyser Dagfinn.

Gave med
Meløymotiv

I høst stilte han altså på jobb i Gammellaboratoriet – basen til
vedlikeholdsleverandør Miras. Og selv om oppveksten hans var
på Malm ved Steinkjer, har linken til Meløy vært der hele tiden.
- Joda, jeg var jo i Meløy i alle sommerferiene, ettersom
min far bor i Bjærangen, og at jeg hadde en onkel og en
tante i Glomfjord. Og jeg har allerede truffet på noen gamle
barndomsvenner igjen, forteller Ronny.
Men innenfor portene har det meste endret seg siden sist
han var innom – den gang var det stort sett Hydro, og
gjødselproduksjon. Ronny har nemlig vært lenge borte. Og
langt borte.

Lenge utenlands

- Ja, når jeg nå har flyttet hit, er det etter å ha vært i Sverige
siden 1989. Og før dét reiste jeg verden rundt og reparerte
rørinstallasjoner på luksuscruiseskip, opplyser han.
La oss ta det kronologisk: Ronny Johnsen ble født i Bodø,
og etter en mellomstasjon i Brønnøysund gikk altså turen til
Malm. Tidlig i sitt arbeidsliv rakk han å jobbe som snekker i
Oslo, før Steinkjer og utdanning som bilmekaniker. Deretter
Sverige og sveiserjobb for Z-løft, så samme jobb for en Z-løftleverandør, samt 10 år som brannmann på deltid. Dernest fulgte
tre år til havs for et amerikansk offshorefirma, der han var
sveiser og rørlegger på cruiseskip, før han i 2007 vendte tilbake
Etter en årrekke i jobber utenlands, som rørlegger og sveiser, har Ronny
til Sverige og sveiserjobb for Orab. Fra 18. oktober i år er
Johnsen flyttet hjem til Norge, Glomfjord og Miras.
Ronny Johnsen industrirørlegger for Miras i Glomfjord.

Ny i mono
Så har Kent-Richart Olsen meldt overgang til
industriparken. Etter mange år i “familiebedriften” Ørnes
Blikk, har 34-åringen nå fått ansettelse i REC Wafer
Mono. Kent-Richart er operatør på skift 3.

- Løp og kjøp den litt spesielle
julegaven! smiler Randi og Lill.

For deg som sliter litt, nå som kalenderen
straks roper desember – følg rådet til
Randi Tinnan ved Meløy Turistkontor og Lill
Andersen i MBS!
- Dette er et godt alternativ til julegave,
ikke bare for privatpersoner, men også for
bedrifter som ønsker å gi sine ansatte en liten
oppmerksomhet! mener Randi
Sammen med Lill viser hun fram en
headnecker, på norsk kjent som buff, med
bildemotiver fra Tåkeheimen, breplatået på
Engenbreen og Meløysjyen på Meløy.
- Det er slike plagg skiskytterne bruker under

Hjem til Norge,
til Glomfjord
En trønder med link til Meløy har bodd
halve livet utenlands. Nå er han blitt
industrirørlegger i Glomfjord.

De har ønsket seg det lenge, ildsjelene i
Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps.
- Når vi har vakt under arrangementer, når det
er mye folk samlet, da har vi ønsket å være
føre var, forklarer instruktørleder Dagfinn
Kolberg i det lokale Røde Kors Hjelpekorps.

Og hva er det man har ønsket seg? Jo:
hjertestarter. En investering som ved ulike
anledninger har vist seg å redde liv når uhellet
har vært ute. Nå er investeringen gjort, ikke
minst takket være flere av bedriftene her i
Glomfjord Industripark.
- REC Wafer Multi gav 10.000 kroner, Yara
5.000,-, HIAF 6.000,- Si Pro 2.000,- og Ewos
på Halsa 3.000,-. I alt 26.000 kroner kom inn
i form av gaver, opplyser Dagfinn.
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- Se, så flotte julegaver! sier Randi Tinnan (t.v.) og Lill Andersen.
lua – perfekt når det er kaldt på vinteren!
Og så: et flott puslespill:
- Som viser de hvite kyrne til Steinar
Johansen foran Engenbreen, opplyser Randi.
Buff-en og puslespillet er lokale souvenirer

som ble laget til årets turistsesong, men
som du også nå kan få hånd om. En gave til
utflytteren? Kontakt Randi Tinnan på telefon
75754888 eller randi@mnu.no. Gaveartiklene
koster 99 kroner kjøpt fra Meløy Turistkontor.

Flere fagfolk
REC Wafer Mono satser fortsatt tungt på lærlinger
og ønske rå ha en best mulig fagutdannet stab. Fra
i høst kan sju nye karer kalle seg fagarbeidere i
produksjonsteknikkfaget: Jesper Hestdahl, Marius
Hestmark, Jan-Roar Jørgensen, Joakim Myrvang,
Petter Breimo, Jonny Hansen, Ståle Robertsen og
Geir Jonny Fagerli.

På plass i
BIS

BIS Production fortsetter
sin rekruttering av unge¸
nye medarbeidere – nå kan
vi ønske velkommen som
lærlinger Nick Ludvik Olsen
(industrirørleggerfaget), Daniel
Mikkelborg (automatikerfaget)
og Christina Bach
(platearbeiderfaget). Alle tre
begynte 1. september. Og Michael
André Jensen fra Ørnes, som til
nå har vært lærling i bedriften, han
er fra i høst fast ansatt.
Ny i BIS: Nick Ludvik Olsen fra
Glomfjord.
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Hun har bakgrunn fra dans, barnevern og barnehage, Katrine Steinbakk Jensen. Nå består de daglige oppgavene i å hjelpe besøkende og
egne ansatte.

Katrine ønsker
velkommen
I Mono-resepsjonen er hun roen
selv. Men bakgrunnen hennes
er av den bevegelige sorten, for
å si det slik.
Katrine Steinbakk Jensen (41) er gjerne
det første fjeset besøkende møter, når de
ankommer det flotte nye bygget til REC
Wafer Mono. Opprinnelig er hun fra Bodø,
med utdanning i dans og senere mange år i
jobb innenfor barnevern og barnehage. Siden
2001 er Katrine bosatt i Glomfjord sammen
med ektemannen Arnstein Jensen (BIS).

Ganske annet

- Jeg har ikke akkurat erfaring fra
industribedrifter, men bakgrunnen min kan
nok være nyttig for meg også her i REC,
mener Katrine i Mono-resepsjonen.

- Ja, jeg har jo en ganske annen bakgrunn enn
fra industribedrifter, smiler hun.
Og da tar hun ikke akkurat hardt i. Katrine har
opprinnelig utdannelse som ballettpedagog
fra Nord-Norsk Balletthøgskole i Bodø, noe
som for mange vil forklare at damekoret
MeSDameS har dans som et innslag i sine
numre. Ved Katrine, selvsagt.
- Etter utdannelsen jobbet jeg ett år sørpå i
musikkskole, men så flyttet jeg til Leirfjord
på Helgeland og jobbet seks år ved Storåsen
barnehjem, forteller hun.
Videreutdanning i barnevern, deretter

grunnfag i sosiologi i Trondheim og
mellomfagstillegg i bevegelsesvitenskap.
- Og så rakk jeg et pauseår med jobb i
barnehage og klesbutikk i Bodø, før vi flyttet
hit i 2001, avslutter Katrine før-Glomfjordlivet sitt.

Nyttig bakgrunn?

Og livet i Meløy fortsatte med barn, for
Katrine jobbet i seks år ved Glomfjord
barnehage – en periode da hun også selv tok
ansvar sammen med Arnstein – paret har to
barn som i dag er 7 og 4 år. Etter barnehagen
har hun også rukket å jobbe som sekretær for
tannlege Ellen, før jobbveien fra september
2008 førte til industriparken.
- Ja, jeg var først innleid til prosjektet,
altså SiTech extension, ut fjoråret. Og så
er jeg på plass her i Mono fra 16. august –
nå er jeg vikar for Stina Brattøy, som har
fødselspermisjon, forteller Katrine.
Som betyr hovedbase i resepsjonen og hjelp
til både besøkende og bedriftens egne ansatte.
- Selv om jeg her har med voksne å gjøre,
tror jeg nok bakgrunnen min kan være nyttig
i samtaler med ansatte – av og til er jo ansatte
også i vanskelige situasjoner som det kan
være godt å få hjelp til, mener hun.

Kenneth Mehlum – fra Yara til REC
Wafer Mono.

Ny i Monostaben
Kenneth Mehlum er ny mann i REC
Wafer Mono fra i høst. Opprinnelig
fra Mørsvikbotn i Sørfold, men
i Glomfjord siden 2008, da han
begynte i lære i kjemiprosessfaget
i Fullgjødselfabrikken til Yara. 12.
oktober ble han imidlertid REC-mann,
og da på skift 4 i Mono-produksjonen.
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Savner
jobben
- Jeg innrømmer gjerne at
jeg savner å gå på jobb,
innrømmer 68-årige Claus
Berg (t.h.).
- Det tar nok en stund å bli
vant til det nye livet, sier
Terje Benjaminsen (62). To
lange yrkeskarrierer i BIS
er over.
fortsetter side 10-11

- Rart å slutte
10
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Claus Berg

Terje Benjaminsen

68 år

62 år

Bosatt på Ørnes i Meløy siden
1976.

Bosatt i Glomfjord i Meløy siden
1971.

Nylig avgått med pensjon fra
rørverkstedet i BIS.

Nylig avgått med pensjon fra
mekanisk verksted i BIS.

- I alle år har jeg stått opp klokka kvart på seks om morran. Nå har jeg forskjøvet det til kvart på sju, humrer Claus Berg (t.h.). Over
kaffekoppen, og med historiske industripark-bilder som bakgrunn, møtes de to BIS-veteranene til et avskjedsintervju med Industrifolk.

En lofoting og en danske har
lagt igjen brorparten av sine
yrkesliv i arbeid for Hydro og
BIS. Men nå er det slutt. – Vi
savner arbeidsplassen, klart
det er rart å ikke gå på jobb om
dagene, innrømmer Claus Berg
(68) og Terje Benjaminsen (62).
- I alle år har jeg stått opp klokka kvart på
seks om morran. Nå har jeg forskjøvet det til
kvart på sju, humrer Claus.
- Vi er nå engang A-mennesker – vi kan
ikke snu døgnet og bli B-mennesker bare

fordi vi har anledning til det, nikker Terje,
som heller ikke benytter den nyvunne
pensjonisttilværelsen til å skeie ut og sove
lenge om morran.

Må venne seg til

På hvert sitt tidspunkt i høst har de to BISveteranene takket for seg i bedriften de har
møtt på jobb for i flere tiår. Claus endte på
34 år da han hadde sin siste dag 29. oktober
– han begynte på rørverkstedet i daværende
Hydro i 1976. Terje strakte seg enda lengre,
med 39 års tjeneste da han formelt sluttet
31. august – han kom til mekanisk verksted/
kjøretøyavdelingen i 1971, etter først å ha
gått skift et halvt år som skiftmekaniker i
Fullgjødselfabrikken.

- Det sies at man bruker ½ år til å venne seg
til den nye rytmen, at man er blitt pensjonist.
Det kjennes rart å ikke gå på jobb, men det
går greit, jeg koser meg gjerne med kaffe og
avisen en time eller to hver morra. Jeg gjør
som jeg selv vil, jeg synes ikke det er noe
poeng å ha mest mulig å gjøre, nå som jeg er
pensjonist, mener Terje.

10 år ekstra

- Jeg har alltid likt veldig godt å gå på jobb,
så jeg innrømmer gjerne at jeg savner det,
og at dette er noe jeg må venne meg til,
innrømmer Claus.
Både han og eks-kollega Terje skryter av
bedriften de har jobbet i, og Claus framhever
det gode arbeidsmiljøet.

- Da jeg var 58 år hadde jeg tilbud om å gå
av, og på 62 kunne jeg gått av. Men det endte
med at jeg stod til 67, og faktisk ett år til etter
det, også. Det er fordi jeg likte å gå på jobb,
og at jeg fortsatt mente jeg hadde noe å bidra
med, forteller Claus.

Slutt med Terje

Selv gjorde han nordmann av seg etter
en ferietur til Meløy – en nabo av ham i
Danmark var herfra. Så fant han kjærligheten
i sin Gulli, og med årene er det blitt fem
barn som nå er i alderen 30-43 år, og 10
barnebarn. Claus er opprinnelig kjelsmed med
bakgrunn fra ulike skipsverft i hjemlandet.
Terje: opprinnelig fra Vestvågøy, og jobbet i
yngre dager først ved folkevognverkstedet i

Svolvær før en bensinstasjon på Selfors i Mo
i Rana.
- Selv om jeg på én måte savner jobben, er
det greit å slutte også, for det er jo den gamle
arbeidsplassen min jeg savner. Forandringene
har vært store
Terje forteller om en tid i kjøretøyverkstedet
da han var én av fem som holdt styr på opp
mot 70 kjøretøyer.
- I dag er det ingenting igjen – det legges ned
med meg, for i dag leaser jo bedriftene biler,
med serviceavtaler og det hele.

Tradisjon for å tackle

Endringer i egen bedrift er én ting – de
to karene har sett en totalforvandling av
Glomfjord Industripark i sin tjenestetid, ikke

minst de siste, få årene.’
- Jeg har vært privilegert og har fått være med
på mange oppdrag i mange ulike bedrifter.
Det har gitt meg oversikt og masse spennende
oppgaver – utrolig mye har skjedd de siste ti
årene, og det er spennende å se hvordan det
blir i fortsettelsen, sier han.
- Endringer er naturlig, og etter noen gode år
er det noen mørke skyer nå. Men i Glomfjord
har vi tradisjon for å stå på og tackle
endringer godt – det vil nok skje i tiden som
kommer, også, mener Terje Benjaminsen.
- Og at bedriftene lykkes, er opp til den
enkelte å bidra til. Alle må yte sitt for at det
skal gå bra, understreket Claus Berg.
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Unge forsterkn inger
…og i samme rekkefølge, i sivil: Thomas, Mathias og Jørgen. - Lærerikt og spennende å
kunne redde og hjelpe andre. Og litt tøft å være brannmann, er de enig om.

Brannberedskapen i Glomfjord Industripark er styrket med tre nye og unge rekrutter i høst.
Fra venstre: Thomas Pedersen (21), Mathias Leonhardsen (21) og Jørgen Heen Andersen (24).

Brannberedskapen i parken
har fått tre gode nyheter i høst:
de heter Thomas, Mathias og
Jørgen.
21 år, 21 år og 24 år. Hvilke strålende nyheter
for parkens beredskapsstyrke, som trenger
mannskaper med god innstilling og god helse!
Tre svært klare karer er Thomas Pedersen
(21), Mathias Leonhardsen (21) og Jørgen
Heen Andersen (24). Nå har de gått sine

første vakter i styrken, som drives av parkeier
Yara.

Hadde lyst lenge

- Jeg hadde hatt lyst lenge, men da jeg var
lærling kunne jeg ikke begynne, for de vil ha
folk som de vet er i fast jobb og som de kan
få beholde en stund, forteller Mathias.
- Så da jeg fikk fast jobb i Yara, søkte jeg,
og hadde min første vakt i oktober. Det er
rett og slett spennende – å kunne redde og
hjelpe andre, pluss at det er litt action og
veldig lærerikt. Og så er det litt stilig å være

brannmann, da! smiler glomfjordingen, som
er sønn av Bjørn Leonhardsen på REC Wafer
Mono.
At han er fysisk sterk nok er det neppe tvil
om – Mathias har løftet noen kilo siden sist,
og deltar i disse dager i norgesmesterskapet i
vektløfting….

Ikke ta sjanser

Nå er ikke fysisk styrke alene nok til å bli en
god brannmann, forsikrer de.
- Du må ha gode evner til å samarbeide, du
bør være psykisk sterk ved at du kan holde

hodet kaldt og ikke få klaustrofobi. Og gjerne
litt fysisk sterk, for en del av utstyret er tungt
og det er veldig varmt inne i klærne vi bruker,
ramser Jørgen opp.
Han er sønn av Ragnhild Heen Andersen
på Mono, og skiftkamerat med Mathias i
Fullgjødselfabrikken. Og fornøyd med å ha
kommet med i beredskapen i industriparken.
- Dessuten kan du ikke ta sjanser og være
cowboy – da risikerer du å skade deg
selv, og blir ute av stand til å redde andre,
understreker Mathias.
- På sikt er dette også en ekstra, gratis

utdannelse for oss, for nå kreves det etter
hvert at vi alle skal være fagopplærte
brannkonstabler. Og for styrken er det en
fordel at vi er tre unge karer som de kan
beholde en stund, og som i løpet av de
neste årene kan bidra til å lære opp nye
mannskaper, fortsetter Jørgen.

I pappas fotspor

Tredjemann, Thomas, er den av dem som
hadde erfaring fra før. Før han i høst ble
ansatt som operatør ved REC Wafer Multi,
avtjente han nemlig verneplikten sin ved

Bardufoss flystasjon, og brannstasjonen der.
Han var dermed nærmest ferdigutdannet
brannmann ved returen til Glomfjord.
- Jeg fikk vel egentlig bare beskjed om å møte
opp på brannstasjonen, smiler han.
- Pappa (Jonny Pedersen i Yara, red.anm.) har
vært med i beredskapen i mange år, og jeg var
her på i arbeidspraksis her i ungdomsskolen
og syntes det var veldig interessant, husker
Thomas.
Nå er altså drømmen oppfylt. Han er tatt opp
i beredskapsstyrken sammen med kameratene
Mathias og Jørgen.

REC-veteran ble
produksjonssjef
14

Han ble ansatt i ScanWafer allerede i 1997. Etter ingeniørutdanning og lang erfaring er Hans Ove Hagen blitt produksjonssjef CG ved REC
Wafer Mono.

Blant de aller første ScanWaferansatte. Nå er Hans Ove Hagen
(36) blitt produksjonssjef på
ovnsområdet i Mono.
- Dette kom litt brått på meg, for jeg hadde jo
planlagt å være lengre i ingeniøryrket. Men,
en slik jobb dukker ikke opp hver dag, så da
må man være klar! sier Hans Ove, som bor i
Glomfjord, men opprinnelig er fra Neverdal.

-stor oppgave

Det var 18. oktober at han tiltrådte sin nye
lederjobb. Som produksjonssjef CG overtar

han i praksis etter Øyvind Tvedt, som
fungerte i denne stillingen fra han gikk av
som fabrikkdirektør til han nå i oktober flyttet
hjem til Fauske og ny jobb i Sørfold.
- Dette er en stor oppgave for meg. Bedriften
er i sterk utvikling og oppramping, med
mange nye folk og mye nytt utstyr. Nå må
vi få utstyret til å fungere, kompetansen i
staben skal økes og vi skal få strukturene i
organisasjonen til å fungere, oppsummerer
Hans Ove fokusområdene sine.

fordel hans ove

Han begynte ut med kjemi- og prosessfag
ved den videregående skolen i Glomfjord,
og fulgte opp med læretid i Syrefabrikken til

daværende Hydro Agri.. Så skiftet han beite
i 1997, ved å bli én av de aller først ansatte
i daværende ScanWafer, og er i dag dermed
mer erfaren i Glomfjords waferproduksjon
enn de fleste.
- Fra 2001 tok jeg først forkurs til
ingeniørhøgskole, og deretter fem års
ingeniørutdanning i materialteknologi. Så
kom jeg tilbake i 2008, og har jobbet her på
REC Wafer Mono siden da.
- Det er nok en fordel for meg at jeg har
ganske bred bakgrunn fra begge RECbedriftene. Nå blir det viktig for meg å
motivere de jeg skal lede til å stå på med
de oppgavene vi har. Jeg har sterk tro på
produktet vårt, forsikrer Hans Ove Hagen.
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Biskop Tor B. Jørgensen lot seg imponere over det han så hos Bjørn Pedersen ved REC Wafer Multi og hos André Spigseth ved Marine
Harvest. Med i biskopens følge var rådgiver Torkel Irgens, domprost Elin Vangen, sokneprestene Simone Schiebold og Leif Roald Larssen,
kirkeverge Gustav Andersen, kantor Magne Hanssen, diakoniarbeider Tor Einar Andersen og Bjørg H. Tinnan fra Glomfjord Menighetsråd/
Meløy kirkelige fellesråd.

Biskop på besøk
I et svært tett Meløy-program
brukte biskopen godt med tid i
industriparken.
- For oss som er opptatt av klimaet er det
åpenbart at virksomheten deres har en
framtid. La oss håpe at eierskapet i REC

forblir norsk i like stor grad som i dag! sa
biskop i Sør-Hålogaland Tor B. Jørgensen.
I det svært travle programmet under forrige
ukes visitas i Meløy, besøkte han nemlig
med stor interesse først REC Wafer Multi,
deretter Marine Harvest. Hos REC-bedriften
lyttet han engasjert på administrasjonssjef

Bjørn Pedersens presentasjon av solceller
som energikilde, waferhistorien i Glomfjord
og litt om hvordan en wafer lages. På plass
ved settefiskanlegget ved Glomfjorden, lot
biskopen seg imponere over dimensjonene
over det som skal bli ett av verdens største
anlegg i sitt slag.

Multi best i fotball
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- Multi var knusende
overlegne, derfor blir
det volleyball neste
gang!

De multikrystallinske
fotballspillerne er de beste!
Det er konklusjonen, etter å ha
lest resultatlistene etter REC
Wafer Glomfjords aller første
internmesterskap…

Forsøker volley

- Ja, de var klart best, ingen tvil
om dét, innrømmer Mono-mann
Anders Tindvik.
Han er selv leder i
velferdskomitéen i egen
bedrift, som stod for
arrangementet i denne aller
første fellesturneringen for RECbedriftene.
- Multi-folkene var i en egen
divisjon. Så neste gang blir
det volleyball, der skal de få
tøffere kamp. Og lykkes vi
ikke da, heller, ja, da får det bli
kanonball, humrer han.
Ikke mindre enn sju lag hadde
klart å sette sammen en stall, og
mens vinnerne, Team Antonsen,
bestod av skiftfolk, var nummer
2-laget ”Dirty inclusions”
i hovedsak sammensatt av
ingeniører/dagtidfolk.

Felles REC-kultur

Nå er ikke en fotballturnering
sånn sett en del av samordningen
av de to bedriftene. Men langtfra
tilfeldig at dette kom i stand i
høst, for første gang.
- Det skal bygges en felles kultur
i og mellom de to bedriftene nå,
og det jobbes hardt i begge leire.
Da er det viktig at vi finner noe
som også kan knytte oss sammen
utenfor jobben, noe som ikke
har med produksjon av wafere å
gjøre - derfor en fotballturnering,
forklarer Anders.
- Vi har kun fått gode
tilbakemeldinger, og i
fortsettelsen kommer vi kun til å
kjøre arrangementer felles, sier
han.

Kjente fjes også på tribunen, blant andre Anita Seljeseth og Guri Gjelseth (t.v.).

Vennskapelig tone på jobb, men ingen grunn til å legge noe i mellom når man er på fotballbanen,
tenker kanskje Hans Ove Hagen, som her går inn i tackling av Andreas Olve Jørgensen. Alle bildene:
Dagfinn Kolberg
Til høyre: Svært respektabel
innsats også av denne
gjengen, som ble nummer
2: Even Knudsen (bak f.v.),
Jon Einar Kristensen, Anders
Leiråmo og John Edgar
Hansen. Foran fra venstre
Frank Johansen, Frode
Kvarsnes og Pål Einar Olsen.

Til venstre: RECs beste!
Lagnavnet “Team Antonsen”
dukker stadig opp i lokale
fotballturneringer, og da
ledet av Thomas Antonsen
(foran t.h.). I REC-turneringen
gikk Thomas og hans menn
seirende ut, og de er: SvenMartin Rendal (bak f.v.), LarsErik Nilsen, Kjetil Aag Bårdsen
og Vedad Rihic. Foran f.v.
Håkon Olsen, Thomas Normo
og altså Thomas Antonsen.

- Det var lite protester mot dommeren, smiler Anders
Tindvik, som på dette bildet er klar til avspark.
Dommeren var nemlig fabrikkdirektør Roar Karlsen...
Spiller nr. 18 er Lars Reidar Jensen.

Øyvind Tvedt har en fortid som målvakt på relativt
høyt nivå, og utgjorde en sikker sisteskanse for sitt lag
under turneringen. Men seier ble det ikke.

REC-staben har en relativt lav
gjennomsnittsalder, men likevel kan det
nok gjøre godt å få noen minutter på
benken når tempoet er høyt ute på banen.
Som for Multis Even Knudsen og Jon Einar
Kristensen (de to nærmest kamera).
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De er trøndere, og har tatt samme utdanning ved samme skole. Trine Meland (t.v.) og Line Holm har funnet seg godt til rette på jobb for
Ewos på Halsa, og i fritiden i Meløy.

De kom, og de ble
De er trønderdamer, de har
lik fagutdanning fra samme
høgskole og kom på ulike
tidspunkt til samme jobb for
Ewos på Halsa. Nå har både
Trine Meland og Line Holm slått
seg til ro i Søndre Meløy.
Trønderdialekten har nærmest satt seg fast
i veggene nå, i den lille administrasjonen i
bedriften med den store aktiviteten - Ewos på
Halsa. For de har da ingen planer om å forlate
Meløy, verken Line Holm (38), opprinnelig
fra Verdal, eller Trine Marie Meland (33),
opprinnelig fra Berkåk.
- Heimlengsel? Nei, det her er jo heime nå,
dette er snart det stedet jeg har bodd lengst,
smiler Line, etablert med mann og to barn i
Bjærangen.

- Ho mamma klager jo litt på lang reise,
da, for nå bor både broren min og jeg i
Nordland, ler Trine.

Sør-Trøndelag. Laboratoriearbeid, og grunnfag
biologi underveis.

Ville nordover

I dag er det altså hun som leder kvalitetsarbeidet
hos fiskefôr-produsenten på Halsa.
- Som betyr at jeg har ansvar for
kvalitetssystemene våre, kvaliteten på produktet,
behandling av avvik, renhold og hygiene,
opplyser Trine.
Mens Line nesten nettopp er tilbake. Hun
har nemlig vært lærer de tre siste årene.
Hovedsakelig matematikk og naturfag for
grunnkurselevene ved Meløy videregående i
Glomfjord. Og om kvalitetssystemer – da for
Voksenopplæringen.
- Nå er jeg tilbake her, og jobber 60 prosent
stilling med helse, miljø og sikkerhet, opplyser
Line.
- Vi har nylig fått sertifisering etter
kvalitetsstandardene ISO 14001 og OHSAS

Og de to har mer felles enn dialekten.
Begge er nemlig utdannet som
næringsmiddelteknolog ved samme
studiested, nemlig Høgskolen i SørTrøndelag. Og, begge kom til Halsa for
første gang for å fylle samme stilling,
nemlig kvalitetsleder – Line i 1996, Trine
i 2007.
- Jeg var i Sandnes i Rogaland, men ville
nordover – jeg føler jeg har mer til felles
med trøndere og nordlendinger, mener
Trine.
Sandnes-jobben var for det lokale
Mattilsynet, og før dette hadde hun jobbet
om lag fem år for Næringsmiddeltilsynet
på “oppdrettsøyene” Frøya og Hitra i

Kvalitet og HMS

18001, og det krever en god del arbeid å følge opp
rutinene som kreves. Artig å gjøre noe annet i bedriften.

Ulik fritid

Og noe annet, det innebærer for eksempel å etablere
sikkerhetsrutiner, gjøre risikoanalyser og påse at innleide
firmaer også følger opp og har internkontroll.
- Det er mye å ta tak i, også her i bedriften, men det
blir bedre. Og jo mer fokus dette får fra ledelse, kunder
og revisorer, jo mer smitter det til dem som skal utføre
arbeidet i fabrikken, forteller Line.
Fritiden hennes preges av at hun har to barn på 8 og 9
år, og aktivitetene de er med på. Line har blant annet
investert mye tid i skianlegget i Bjærangen. Trine er
på sin side ugift, og bruker det meste av fritid på……
musikk.
- Jeg har spilt saxofon i mange år, blant annet i storband.
Her på Halsa er jeg aktiv i hornmusikken, og da blir det
kornetten som er mitt instrument. Og så er jeg med i
damekoret MeSDameS, og alt dette tar mye tid. Men så
gir det mye tilbake også, da! forsikrer hun.

Gratulerer x 2

Siden sist har to par med park-tilknytning bidratt til å
opprettholde folketallet. Sinje-Elisabeth Jensen og hennes
Rune Sæterskar fikk nemlig en gutt 2. november, og vi
gratulerer! Den nybakte mor går i lære hos REC Wafer Multi.
Våre gratulasjoner får også Bjørn Behner fra Bodø, som
mange kjenner både fra Bodø Elektro/Mono-utbyggingen og
som kursleder. 14. november fikk han og Eva R. Behner (fra
Meløy) en gutt som veide 3.630 gram, var 50 centimeter lang
og har fått navnet Stefan.
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Svenske Ronny Widerberg (foran)
leder RBS-avdelingen i REC Wafer
i Glomfjord, og først dreier det
meste seg om Mono. - Normalt
bør man ha tre år på seg for å
gjøre en slik ”endringsreise”. Vi
må gjøre det på halve tiden, så
vi har det travelt, innrømmer
han. Her er han avbildet i Monofabrikken sammen med (f.v.)
Arild Hollum (Mono), Greta Solfall
(Multi), Torbjørn Bach (Multi) og
Peter Mendis (Multi). Tine Rindal
(Mono) og Linn Mikalsen (Mono)
var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Med RBS og 5S til verdensklasse
Han begynte med toppledelsen i Mono,
Ronny Widerberg, da han tiltrådte som
leder for den travle ”endringsreisen”
i REC Wafer. Han mener det er fordel
Skandinavia i konkurransen med Østen.

- Normalt bør man ha tre år på seg
for å gjøre en slik ”endringsreise”.
Vi må gjøre det på halve tiden. Klart
det blir en tøff oppgave som ikke skal
undervurderes, men husk at monowafere er et framtidsprodukt som er

enormt etterspurt. Og vi har god støtte
i konsernledelsen, understreker Ronny
Widerberg.

Lang erfaring

54-åringen er i likhet med Monos nye

fabrikkdirektør Lars Jilkén blitt hentet fra
Sverige til viktig og krevende lederoppgave
for REC i Glomfjord. Ronny leder den
relativt ferskt sammensatte RBS-avdelingen,
der RBS står for REC Business System etter
modell av TPS, altså Toyota Production

System. Fra store, svenske selskaper som
Posten, Volvo og Scania har Widerberg lang
erfaring med slank (lean) produksjon, som
også er tuftet på TPS-prinsippene. Avdelingen
hans skal nå betjene både Multi og Mono,
men hoveddelen av energi brukes på

sistnevnte fra nå og ut neste år. Dette henger
sammen med det strenge og helt nødvendige
forbedringsarbeidet i oppkjøringen av den

fortsetter side 22
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nye fabrikken.
- Mye skal dreie seg om disiplin, altså å
gjøre det vi er blitt enig om. Det viktigste er
å standardisere arbeidssettene våre og få bort
alle variasjonene. Beste praksis i alle ledd,
forklarer Ronny.
- Vi er ikke gode nok i dag - her snakker vi
om å nå verdensklasse, og konkurrentene våre
er i dag flinkere enn oss i 5S.

Begynte med ledelsen

5S-filosofien har japansk opprinnelse, og har
som hensikt å eliminere sløsing og forbedre
flyten i prosessindustri - i dette tilfellet
waferproduksjon. S-ene står for sortere,
systematisere, skinne, standardisere og sikre.
- Vi begynte med tre strake 5S-uker
for ledelsen, slik at de kunne være
forbilder i fortsettelsen. Deretter trente vi
produksjonslederne - de lederne som er
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nærmest verdistrømmen vår. Nå har de ansvar
for hvert sitt avgrensede område i fabrikken,
og skal lære opp sine skift i 5S-jobbing.
- Hva var førsteinntrykket ditt da du begynte
i vår?
- At det er en flott og ny fabrikk, men
at grunnivået ikke sitter helt ute i
organisasjonen. At det var kommet inn en
rekke forbedringsforslag, men at disse ikke
var blitt sluttført, beskriver han.
- Men som du ser av planen min her, har vi
helt konkrete mål uke for uke i perioden fra
nå og ut uke 11 neste år. Og forbedringene
har vi sett fra og med oktober, fastslår han.

Fordel Skandinavia

- Mono-staben har ansatte med til dels ulik
bakgrunn, de er hentet fra svært mange ulike
bransjer. Har dette noe å si for hvor fort
5S-forbedringene kan komme?

- Min erfaring er at man med mentaliteten i
land som Kina og Singapore på kort sikt kan
oppnå bedre resultater. Men på lang sikt tror
jeg vi i Skandinavia har en fordel. Vi trives
nemlig med team-arbeid, og er vant til det, og
godt team-arbeid er selve grunnlaget for REC
Business System. Operatørene i Østen gjør
det de får beskjed om å gjøre, mens hos oss
tror jeg hver enkelt medarbeider kommer til å
bidra aktivt til forbedringer.

Lære av hverandre

- Men REC-fabrikkene i Glomfjord er ulike?
- Det er de, og Multi er jo allerede én av de
aller beste på produksjon. Nå skal vi løfte
Mono opp til samme nivå, og da blir det
viktig å lære av hverandre. For til nå kan det
virke som de to fabrikkene har ligget langt
unna hverandre - man har ikke i stor grad
utnyttet erfaringer på tvers av fabrikkene.

Blomsteroppsats og ikke minst en unik skulptur med råvarer fra Mono-fabrikken. Dette var avskjedsgavene til Øyvind Tvedt som ble overrakt
i forbindelse med fotballturneringen for de ansatte i høst.

Staben takket Tvedt
Øyvind Tvedt fikk “Bjørseth” og
unik “skulptur” fra sine tidligere
ansatte.

- Mye skal dreie seg om disiplin, altså å gjøre det vi er blitt enig om, understreker Ronny Widerberg. RBS-avdelingen skal bestå av en leder og
tre fra hver av de to waferbedriftene.

Etter seks fabrikkdirektør-år med fantastisk
ekspansjon ved SiTech/REC Wafer Mono,
forlater Øyvind Tvedt Glomfjord. Under den
nylige fotballturneringen for REC-ansatte i
Glomfjordhallen fikk han heder fra sine ansatte.
- For det første en hjelm med signaturen til alle
ansatte, altså over 190 stykker, forteller leder
Anders Tindvik i velferdsgruppa ved Mono.
Gavehjelmen kjenner vi fra før – for eksempel
fikk ScanWafer-gründer Alf Bjørseth en slik
i forbindelse med feiringen av bedriftens
10-årsjubileum.

- Dessuten fikk Øyvind blomsteroppsats fra
bedriften, og ikke minst en vase med et nokså
spesielt oppsett, en slags skulptur bestående
kun av råmaterialer fra fabrikken, sier Anders.
Oppi vasen hadde nemlig kreative sjeler i
velferdsgruppa fått arrangert både restmetallet
fra en smelte med litt av en monoingot på
toppen, en wafer med Øyvinds navn etset
inn, og i tillegg en bitteliten stacking, altså en
mini-kvartskrukke fylt med silisium, klar for
mono-smelteovnen.
Øyvind Tvedt fikk også god-ord med på veien
videre fra dem som har vært hans ansatte i
Mono de siste seks årene.
- Øyvind har gjort en formidabel jobb for
industriparken og lokalsamfunnet, og vi
ansatte på Mono har satt veldig stor pris på
ham, sier Anders.

Fire nye
operatører
Si Pro har rekruttert fire operatører
i sensommer og høst. Jonas
Hestdahl (tiltrådte 8. september)
og Steinar Sletten (1. oktober)
møter du på annet sted i bladet
– i tillegg har Stig-Inge Servold
Hansen (1. oktober) meldt
overgang fra BIS. Mens Raymond
Ø Karlsen, han begynte i Si Proproduksjonen 1. juli.
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Byttet bransje – søker sikkerhet
Etter mange arbeidsår har de
meldt overgang til en bransje
der de blir sterkt etterspurt.
Nå vil de nybakte snekkerne
Ole Tommy Navjord (40) og
Bernt Ole Jensen (29 skaffe seg
fagbrev som tømrere. Da får
de hjelp av både arbeidsgiver
Halsa Bygg, MBS og MVS…

Vi finner dem høyt oppe i veggen hjemme
hos en industripark-kjenning – de to nybakte
snekkerne restaurerer nemlig boligen til
Arnstein Jensen (BIS) i den ærverdige
husrekka på Hylla i Glomfjord.
- Her skal det blant annet etterisoleres og
skiftes vinduer, forteller karene.
Etter hver sine karrierer i forskjellige yrker
i mange år, utgjør de to fra i høst et “Team
Nordre” for byggefirma Halsa Bygg. Nå har
de en plan, sammen med arbeidsgiveren,
Meløy videregående skoles voksenopplæring
og Opplæringskontoret MBS.

Viktig med fagbrev

- Kravene blir stadig tøffere, og fagbrev er viktig å ha, mener snekkerkollegene Ole Tommy
Navjord og Bernt Ole Jensen. Nå legger de løpet sammen med Halsa Bygg, videregående
skole og MBS.

- Ja, en del av tilbudet vi fikk fra Halsa Bygg
er at de skal tilrettelegge slik at vi vi vinter
skal følge teorisamlinger, og så gå opp til
fagprøve i tømrerfaget, forklarer Ole Tommy.
- Det blir tøffere krav, og det å ha et fagbrev
er viktig, ikke minst for meg som ikke har
noen fagutdanning fra før, mener Bernt Ole.
Meløy trenger fagutdannede tømrere, og
nå håper de to å få mange med seg når
tømrerteorien starter opp i uke 6 på nyåret.
En kveld i uka samling med instruktør, som
er Navjord/Jensen sin egen leder i Halsa
Bygg, nemlig Bjørn Kristian Kildal. Senere
skal deltakerne ledes videre mot fagprøve og
fagbrev av Opplæringskontoret.

Variert bakgrunn

Ole Tommy og Bernt Ole er begge bosatt på
Ørnes, og kommer begge fra jobb i Olsens
blikkenslagerverksted, Ørnes Blikk. Før dette
har de rukket ulikt i arbeidslivet så langt.
Ole Tommy: kystfiske fra han var 15 år,
deretter arbeid med kommunale kirkegårder
og anleggsarbeid for Ørnes IL før altså
Ørnes Blikk, der han jobbet i over 18 år før
overgangen nå i høst. Gift, fire barn. Bernt
Ole: først anleggsarbeid i Oslo, så kystfiske,
så Nordlands Betongsagservice, før Ørnes
Blikk der han har vært i 3-4 år før overgangen
nå i høst. Samboer, to barn.
- Å snekre er vi ikke helt ukjent med, da, for
når du jobber med ventilasjon som i Ørnes
Blikk, er du innom det meste, mener Ole
Tommy.
- For min del fant jeg ut at skulle jeg prøve
noe annet enn ventilasjon, måtte det bli nå.

Pssst!

- Det er inspirerende for en ansatt å få fagutdanning og fagbrev i det han
jobber med til daglig, mener John Howard Bottolfsen ved Meløy videregående
skole. Nå samler han deltakere til tømrerkurset som skal starte på nyåret.
Dette er bra arbeid, og vi er et bra team, sier
han.

Attraktiv person

Leder John Howard Bottolfsen ved MVS
VO forteller at nettopp Ole Tommy og Bernt
Ole er gode eksempler. Altså på hvem han nå
ønsker å nå med det nye tømrertilbudet.
- Det er inspirerende for en ansatt å få
fagutdanning og fagbrev i det han jobber med
til daglig – det er en milepæl og gjør noe med
en person. Og med en slik dokumentasjon på

Meløy videregående skoles voksenopplæring har
en rekke tilbud i vinter: Yrkesteori tømrerfag altså
med oppstart i uke 6. Yrkesteori betongfag (totalt
70 timer, samling én ettermiddag i uka over 18
uker) med oppstart i uke 2. Elektrikerfaget Vg3/
opplæring i bedrift 2-3 dager i uka begynner i marsapril. ”Forkurs ingeniør”, én kveld i uka, starter
med R1 i uke 1. Og industriteknologi (tidligere
produksjonsteknikk): to dager i uka med oppstart 4.
januar. 2011. Alle søknader legges inn på www.vigo
med MinID innen fredag 10.desember. Send sms til
MVS-VO 920 77 797, og du blir kontaktet så snart
vi kan, lover John Howard Bottolfsen.

sin kompetanse gjør man seg attraktiv i hele
EØS-området – det er jo ikke knyttet til noen
bestemt bedrift.

Sterkt behov

- Og Meløy tenger snekkere, eller tømrere,
John Howard?
- Ja, absolutt. Det er ingen tvil om at
industriparken de senere årene har trukket
mange til seg fra mange ulike bransjer, for
eksempel tømrere. Bedriftene i parken er
flinke til å sende folk på kurs, og det er viktig

for øvrig næringsliv å oppdatere seg i forhold
til dem.
- Halsa Bygg og XL-BYGG er flinke til å
satse på dette, og andre i bransjen må gjerne
komme etter! sier han.
Vinterens praksiskandidat-tilbud strekker
seg fra januar til sommeren, med ukentlig
teorisamling. Tre fra Halsa Bygg og én fra
XL-BYGG Solhaug er allerede påmeldt, og:
- Nå satser vi på en gruppe med 6-7 deltakere,
men tar gjerne imot 15! lover John Howard.
Se søkerinformasjon i faktaboksen.

Trondheim bra, Glomfjord best
Studentlivet måtte vike,
for Jonas Hestdahl synes
industrilivet er enda bedre.

Mens hans far er lærer og entertainer,
nemlig velkjente Stein-Ivar Hestdahl, har
eldstesønnen Jonas mange industriarbeidere
i slekta. Ikke minst bestefar Arvid Johannes,
som i mange år jobbet ved sementfabrikken i
Kjøpsvik.
- Da jeg var liten husker jeg at jeg hadde
lyst til å gjøre som bestefar, jeg ville jobbe i
fabrikk! husker Jonas.

Best i Glomfjord

Og slik ble det, men i Glomfjord. For nå
har den 24-årige operatøren fra Ørnes meldt
overgang til Si Pro, etter at han for to år siden
var én av de første ansatte i pilot-bedriften
Scan Crucible.
- Arbeidet er variert, og det er fysisk, dét er de
viktigste grunnene til at jeg liker det så godt.
Etter videregående skole med allmenne fag

gikk jeg i gang med studier i Trondheim, og
studentlivet er fantastisk. Men…
- Det er bare det at det er enda bedre å være
her! Jeg stresser ikke med utdanning nå – det
kan være greit med litt arbeidserfaring først,
og så kanskje skolegang senere, mener han.

Vil ha fagbrev

Etter militærtjeneste i Garden i Oslo var løpet
egentlig lagt for eldstemann i brødreflokken:
han skulle ta ingeniørutdanning i Trondheim,
gjerne byggfag. Slik ble det ikke for Jonas,
som først fikk utvidet sin uteseksjon-jobb i
Meløy kommune fra ferievikariat til fast post
i to år. Så, altså, Scan Crucible. Nå vurderer
han to viktige ting:
- Jeg har lyst til å ta utdanning gjennom
jobben, slik at jeg kan få fagbrev. Det har
både med lønn å gjøre, og sikkerhet i jobben.
- Dessuten vurderer jeg å flytte fra Ørnes og
kjøpe meg leilighet i Glomfjord. Her er det
gode tilbud, blant annet med alpinbakken, og
her bor mange venner som er på min alder,
fastslår han.

Jonas Hestdahl trives så bra som
industriarbeider at han la bort planen om
videre studier etter allmennfag på Ørnes.
Nå vil han flytte til Glomfjord. Og skaffe seg
fagbrev gjennom sin nye arbeidsgiver Si Pro.
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Endelig, André:
ingeniørjobb
27

Gjør din bedrift synlig!
Mediehuset Meløy
AS hjelper deg
på veien fra idé til
ferdig produkt.

Ett prøveår i skoleverket ble til
15 år for André Neverdal. Men
nå er sivilingeniøren endelig
klar for parken…

Så gjør han jobbflytting – langt om lenge –
kan vi vel si, den opprinnelige neverdalingen.
For å bytte ut lærerjobb på Meløy mot jobb i
industriparken har han tenkt på før:
- Ja, senest for noen år siden søkte jeg noen
jobber her i parken, var på noen intervjuer,
men fikk ingen tilbud. Så kom finanskrisen,
så da fikk jeg litt kalde føtter og syntes
kanskje det var greit å jobbe i det offentlige.
Men når jeg nå fikk et tilbud fra Si Pro,
mente både jeg selv, familien og noen gode
rådgivere at jeg kom til å angre dersom jeg
ikke nå grep sjansen, forteller 40-årige André
Neverdal.

• Idéskisser
• Design og
utforming
• Trykking
•
•
•

Lokal forankring
Bred erfaring
Høy kompetanse

Innsikt i mye

Vi knipser ansiktet hans på en snarvisitt i
Vakta – det er nemlig først 1. desember at han
begynner i sin nye jobb som prosessingeniør i
bedriften som behandler resirkulerbar silisium
for REC Wafer.
- Jeg kjenner jo til virksomheten i Si Pro,
og etableringen i Singapore, og at det i
parksammenheng ikke er en stor bedrift.
Det jeg har hørt, gjør at det virker veldig
interessant-.
- På en liten skole, der jeg har vært i
mange år, får man innsikt i mange deler av
virksomheten, og slik håper og tror jeg at
det blir på Si Pro også, slik liker jeg det,
forteller mannen som er sønn av tidligere
parkmann Terje Neverdal, og dermed nevø
av tidligere Hydro Agri-direktør Oddmund
Neverdal. Heller ikke André står uten fartstid
for gjødselprodusenten som i dag eies av Yara
– han sommerjobbet i ungdomstiden både i
maskinverkstedene og i Fullgjødselfabrikken.

Brosjyre, annonse,
plakater, flyers o.l.

Si Pro anbefalt

75 75 06 00

Ellinor Ann Skaret
Mette Solheim

Tlf 480 94 024
Tlf 918 52 585

- Nå skal jeg inn i en type jobb som passer
enda bedre med utdanningen og interessene
mine. Når det ble akkurat Si Pro, har det
selvsagt med at det var der det var ledig en
interessant jobb nå. Men, det er også fordi
jeg har sondert terrenget litt – spurt folk jeg
stoler på, jeg ønsker jo å jobbe i en bedrift
som er noenlunde trygg, ser framover, har en
bra ledelse og et godt arbeidsmiljø. Og Si Pro
fikk anbefalinger, forteller André.

- 20-30 års erfaring i grunnskolen er kanskje ikke så veldig attraktivt for industrien, så jeg
fant ut at det måtte bli nå, dersom jeg i det hele tatt skulle forsøke noe annet! forteller André
Neverdal. Læreren er Si Pros nye prosessingeniør.
Selv anser han seg som en typisk praktiker,
og henviser til hobbyen i Ørnes Lyd &
Lys samt at han selv har både traktor og
gravemaskin, med det vedlikeholdet dét
medfører.

1 år ble til 15

André er født i Oslo, og etter tre år i Kolbotn
gikk turen nordover til Glomfjord i 1973 og
deretter til Neverdal i-77. Utdanningsløpet
tok ham til ingeniørhøgskolen i Narvik, og
senere bygget han på til sivilingeniør ved
NTNU i Trondheim. Deretter ønsket han og

kona Elisabeth å slå seg ned i Meløy, og siden
hun fikk fast lærerjobb ved Meløy skole,
og han et vikariat samme sted, ble det øyliv
for paret, som hadde med seg en liten sønn
nordover.
- Vi skulle være på Meløy i ett år, men det
er blitt 15. Vi fant ut at oppvekstvilkårene er
veldig bra, og dermed fikk jeg også lærerjobb
og tok etterutdanning i pedagogikk. Og dét
har jeg trivdes veldig bra med.
- Men nå ser jeg fram til å forsøke noe
annet, nemlig å jobb for Si Pro! lover André
Neverdal.
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Vei på Setvikhaugen

Slik ser det nå ut på toppen av Setvikhaugen, etter at Statnett har
laget anleggsvei opp fra fritidsbadet og helt ned til fjord-enden av åsen.
Bakgrunnen: kraftlinja fra Svartisen til Rana er trolig blant de av Statnetts
linjer som får mest juling av vind og nedising. Derfor har Statnett nå brukt om
Da
veier,til
lagerområder
og parkeringsplasser
den nyeog
asfalten, og nå sørger det varme spillvannet
lagindustriparkens
14 millioner kroner
å legge parallelle
reservelinjer over under
Glomfjorden
ble
fylt opp med snø
ukaopp
i november,
merket
fra produksjonen
for perfekt snøsmelting når det pumpes
Holandsfjorden.
Forandre
å frakte
utstyret som
skulle til for å montere
reservelinja,
vible
ossanleggsveien
de store flatene
med svart
og tørr asfalt foran
gjennom rørene. En tilsvarende løsning er valgt på
på bildet
bygget.
produksjonslokalene til REC Wafer Multi. Det var i
vestsiden av det nye REC Wafer Mono, men dette får man
forbindelse med forrige utbygging at bedriften fikk lagt rør
full effekt av først når produksjonen er øket ytterligere.

