
G
lo

m
fjo

rd
 In

du
st

rip
ar

k
N

r. 
4,

 ju
ni

 2
00

7

Arne 
Bogen: 
Stempler 
ut hos Yara 
etter 38 år. 
Side 7

Rolige omgivelser, rett temperatur og 
kjærlig stell. Det er dette Marte Fossen (t.v.) 
og Lise Marie Wallmann må gi rogna og 
yngelen i startfôringsanlegget i Haugvika. 

De små skapningene representerer 
nemlig en voldsom verdi for Marine 
Harvest, som får inn 10 millioner rogn 
til anlegget hvert år. SiDe 8-9

egil KolviK: 
«Havnesjefen» om 
isbading, gamle 
dager og givende 
Yara-jobb. 
Side 12-14

Profilen: 
Tommy B. 
Bergli er 
elektriker hos 
Meløy elektro. 
Side 17
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Små Skapninger, 
Stor verdi
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gratulerer

 

Ansvarlig utgiver: Mediehuset Meløy AS

Tekst, foto og layout: Mediehuset Meløy AS

Trykk: Forretningstrykk AS

Kontaktinformasjon:
Mediehuset Meløy AS, Spilderneset 12, 8150 Ørnes. 

Tlf: 75 75 06 00

Industrifolk    

30 år
Knut Breivik, Yara, 26. mars

40 år
Line Rasmussen, Yara, 25. mars

45 år

Lill-Wenche Larsen, Yara 7. mars
Lill Andersen, MBS, 14. mars
Anders D.Torrissen, Marine Harvest, 15. mars
Marit Torsvik, MNU, 15. april

50 år
Svein O. Kibsgaard, BIS, 6. mars
Herulf Olsen, Yara, 17. april

55 år
Randi Tinnan, MNU, 12. mars
Fredrik Høgseth, Terje Halsan AS, 30. april

60 år
Arnt Sørgård, BIS, 7. april
Arnfinn Skogli, Yara, 13. april

industrifolk gratulerer og 
salutterer disse med rund-
dager i mars og april!

omformeren neSte
- De som nå jobber på Yara er så 
unge at de ikke har sett maski-
nene i omformeren i drift.
Det sier Jan Steffenak, pensjo-
nist og tidligere leder av elek-
troavdelingen ved Hydro.

omformeren er på 2.600 m2 og er ikke lengre i bruk. nå skal det rives, til en prislapp på i overkant av 4 millioner kroner.

Herulf olsen 50 år

line rasmussen 40 år

Til våren starter jobben med å rive Omfor-
meren på øvre industriområde. Dette er trinn 
to i Yara-prosjektet som omhandler riving av 
gamle industribygg. Fra før av er som kjent 
Viadukten revet.

frA veKSelSTrøM Til liKeSTrøM
Det 2.600 m2 store bygget har ikke vært i 
bruk på flere tiår. Kun til lagring av diverse.
- Bygget inneholdt fem store omformere 
og fire frekvensomformere som konverterte 
25-perioder strøm fra kraftverket på Fykan til 
likestrøm. Vekselstrøm kunne ikke brukes i 
smelteverksindustrien, forteller Steffenak, og 
fortsetter:
Omformerne var store maskiner på 8.000 
HK som drev likestrømsdynamoer, og som 
omgjorde vekselstrøm til 300 volts likestrøm 
som skulle brukes til smelteverket, forklarer 
Steffenak.
I begynnelsen var det Nordag som nytte-
gjorde seg strømmen til aluminimsproduk-

sjon. De installerte to frekvensomformere i et 
lite bygg, som senere ble utvidet. Men etter 
sabotasjen i september 1942 ble omformerne 
arbeidsledige.
- De to siste omformerne kom etter et sam-
arbeid mellom NVE og Hydro, blant annet 
for å få 50-perioder til Meløy og deler av 
Rødøy. 25-perioder er vanskelig. Flere ganger 
skjedde det at inngangstransformatoren i van-
lige radioapparat brant, legger Steffenak til.

i BruK igjen
Da Hydro etter 2. verdenskrig overtok for å 
starte opp med ammoniakkproduksjon, kom 
omformerne igjen til nytte. 
- For å komme tidlig i gang fant de ut at om-
formerne kunne brukes til å kjøre likestrøm til 
hydrogenfabrikken som ble bygd. Omformer-
ne ble derfor brukt noen år, helt til fabrikken 
ble matet med strøm fra likeretterne. Den 
nye og bedre teknologien førte til et vesentlig 
mindre strømtap. Men nå er også likeretteren 
avleggs, forteller Steffenak.
Magnus Sigfred Selstad forteller at han kan 
huske omformerne i drift.
- Etter at vannstoffen ble nedlagt på 90-tal-
let hadde ikke Hydro noen steder man kunne 
bruke 25-perioderstrømmen. Derfor ble en 
av omformerne tatt i bruk for å nyttegjøre det 
vannet som kom ned fra Fykan. Dette pågikk 

nok i et års tid, hvis jeg husker riktig, forteller 
han.
I dag står det ingen omformere i bygget. 
- Nei, de har gradvis blitt sendt til Jernverket 
på Mo og blitt smeltet om, sier han og fortset-
ter:
- Det er bare utgifter med å ha bygget stå-
ende, så det er en fordel at det nå blir revet, 
mener han.

KoMPliSerT
Bygget fra 40-tallet er både komplisert og 
kostbart å rive. Blant annet er funn av bly og 
sink i malinga en av årsakene til at miljøsane-
ringen av bygget blir kostbart. Med sine 2.600 
m2 er det en stor og omfattende rivingsjobb 
entreprenøren PeWe skal til med til våren.
- Det er svært strenge krav til håndtering og 
sortering av de ulike typene avfall som blir 
etter industribygg. Kostnadene for riving av 
omformerstasjonen er i overkant av 4 mill. 
kroner. I tillegg kommer det prosjekterings-
kostnader, en del forberedende arbeider og 
noen erstatningskonstruksjoner. Blant annet 
nye adkomster til 6-KV anlegget, samt pla-
tekledning av fasaden på tilgrensende bygg, 
forteller prosjektleder ved Yara, Jon Roger 
Pedersen.
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minneord
Kjell Åge Pedersen

Det var med stort sjokk vi mottok beskjeden om at Kjell Åge Pedersen 
hadde gått bort like over nyttår. Det føles både urettferdig og meningsløst 
at en person med så stor livsgnist og humør skulle gå bort så alt for tidlig.

Kjell Åge startet å jobbe for Hydro i 1973 og ville vært 40 års jubilant 
nå i 2013. Han var dermed en av våre mest erfarne ansatte og har deltatt 
på en spennende industriutvikling i Glomfjord. Kjell Åge startet sin 
arbeidskarriere på Hydro i PKL før han gikk over i fullgjødsla i 1976. 
I en periode på slutten av 70-tallet jobbet han som sjåfør på material-
lageret før han returnerte til produksjon i 1979. Han hadde så 14 nye år 
i fullgjødselfabrikken før han gikk over til lageret i 1993. Kjell Åge har 
også hatt flere verv som tillitsvalgt opp gjennom årene.

De siste 20 årene hadde Kjell Åge flere stillinger på Innkjøp, og de siste 
10 årene var han leder av avdelingen. Gjennom sitt arbeid ble Kjell Åge 
en veldig sentral skikkelse i fabrikken. Det er svært få innkjøp og bestil-
linger som har blitt gjort ved Yara Glomfjord uten at Kjell Åge har vært 
involvert. Han hadde et bredt kontaktnett utenfor Glomfjord, og hans 
bortgang ble mottatt med sjokk også i andre deler av Yara.

Kjell Åge var et utpreget Ja-menneske, og dette preget hans innsats både 
på jobb og i fritiden. Han ville alltid hjelpe de som var rundt han og had-
de vanskelig for å si nei. Vi vil alltid savne latteren og det gode humøret 
som Kjell Åge spredde rundt seg. Vi vil aldri få tilbake en av våre mest 
erfarne medarbeidere, men de gode minnene må vi ta med oss i sorgen.

Våre tanker går først og fremst til dere som har mistet en mann, far, 
bestefar og sønn. Dere skal vite at det er mange som deler sorgen med 
dere og som tenker på de gode minnene etter en dyktig og engasjert 
Glomfjording.

På vegne av Yara
Arve Jordal

Pensjonist jan Steffenak 
(91) forteller hva omfor-
meren er blitt brukt til 
opp gjennom årene.

3



gir klimagaranti
4

Klimaavtrykk er et begrep som brukes til å 
gi en målestokk på klimagasser som slippes 
ut ved å produsere en vare. Yara har siden 1. 
januar 2010 garantert for at klimautslippet fra 
produksjon av selskapets mineralgjødsel som 
selges i Norge, Sverige, Danmark og Finland 
er lavere enn 4 kg. CO2-ekvivalenter pr. kg. 
produsert nitrogen (N). 

Hele Kjeden
Produksjon, transport og bruk av mineral-
gjødsel medfører utslipp av klimagasser. Det 
gjelder hovedsakelig karbondioksid (CO2) og 
lystgass (N2O). Alt fra transport av råvarer 
til fabrikkene, utslipp fra produksjonen, frakt 
til sluttbrukerne, selve dyrkingen og bruk av 
traktor – alt innbefattes. På den andre siden 
bidrar kunstgjødsel til økt biomasseproduk-
sjon. Det vil si alt av plantedyrking. 
- Dyrka mark tar opp CO2 gjennom foto-
syntesen, og når man bruker mineralgjødsel 
økes avlingene, og behovet for å avskoge og 
pløye opp ny mark reduseres. Slik unngår vi 
økte klimagassutslipp fra rydding av skog og 
våtmark. Uten bruk av mineralgjødsel vil en 
ikke klare å skaffe nok mat til verdens økende 
befolkning. Et mindre effektivt landbruk vil 
kreve større areal og dermed så må mer skog 
fjernes, og dette er negativt for CO2-balansen, 
forteller Jordal.
gloMfjordS BidrAg 
- Sammenlignet med en del andre land som 
ikke har fornybar energi har Yara et mye 
lavere miljøgassutslipp. Vannkraft og ny tek-
nologi i syrefabrikkene hjelper oss til å holde 
utslippene lave. Det vi kan påvirke lokalt her 
i Glomfjord er et viktig bidrag i klimagaran-
tien, forteller Jordal.
Det viktigste Yara Glomfjord har gjort er å 
redusere lystgassutslippet fra syrefabrikkene. 
I 2006 lå nivået på 6,1 kg. lystgass pr. tonn 
produsert syre. I 2012 var dette redusert til 
0,34 kg. 
- En kjempestor forbedring! Dette utgjør 
faktisk en reduksjon på 1,2 % av hele Norges 
CO2-utslipp, inkludert olje- og gassindustrien, 
sier fabrikksjefen. 

Yara ønsker å flagge at selska-
pet har miljø høyt på agendaen. 
Den skandinaviske delen av 
konsernet har derfor for noen år 
siden utviklet en klimagaranti. 
Carbon Footprint, eller på norsk 
Klimaavtrykk.

Dette har Glomfjord-fabrikken klart ved å 
kjøre utslippet fra syrefabrikkene gjennom 
et materiale som fungerer som en katalysator 
og som tar opp og splitter lystgass (N2O) i 
nitrogen og oksygen. 
- Teknologien som Yara selv har utviklet 
selges nå til andre gjødselprodusenter. Det har 
Yara valgt å gjøre for å være med på å bidra 
til å bevare planeten vår, sier Jordal.

BeviSSTgjøring
Yara sentralt har flere prosjekter på gang for å 
være med på å effektivisere landbruket. 
- Programmet Water Scarcity ett av tiltakene. 
Det går på å utvikle mer effektive systemer 
for å vanne og gjødsle plantene. I stedet for å 
«drukne» planter i vann finnes det nå løsnin-
ger for en mer nøyaktig dryppvanning, rett på 
planten, forteller han.
Et mer presist gjødselforbruk er noe Yara 
jobber aktivt for, og et eget forskningssenter 
i Hanninghof i Tyskland driver mye med felt-
testing og forskning, med bonden på lag.
- Yara har utviklet N-sensor, som er et apparat 
som er plassert oppe på traktoren. Denne 
skanner plantene og tilpasser gjødselforbruket 
direkte til gjødselsprederen. Man skal ikke 
bruke mer gjødsel enn det plantene trenger. 
Det er ikke bra for miljøet, understreker 
Jordal.
Som også forteller om en applikasjon som 
med en smart-telefon gjør det mulig å ta bilde 
av en plante og sende det inn til en database. 
Så får man tilbakemelding med en anbefaling 
av hvilken gjødseltype som denne planten 
trenger, og eventuelt oppdage sykdom. 

PlAner freMover
Yara i Glomfjord samarbeider tett med Klima 
og forurensningstilsynet (KLIF). Historisk 
sett har ikke kravene på utslipp de siste årene 
blitt mye strammet inn.

- Men KLIF krever at vi skal ha et forbedrings-
program som viser at vi har planer for ytterli-
gere reduksjon i utslipp fra fabrikkene. Vi har 
høye mål også for 2013, og håper vi kommer 
enda litt lavere med utslippene enn i fjor. Men 
vi holder oss godt innenfor konsesjonsgren-
sene, og det skal vi fortsette med, sier Jordal.
Ytterligere reduksjoner vil komme ved at man 

bruker mer damp i fullgjødselfabrikken til å 
varme opp tørkeluft fra oljefyrene. 
- Det ser lovende ut med hensyn til reduksjon 
i oljeforbruket og dermed også kostnadene. 
Utslipp av CO2, svovel og en del andre stoffer 
reduseres, og det er gunstig å flytte energi-
forbruket fra olje til ren energi fra vannkraft, 
avslutter Arve Jordal.

Yara glomfjord har de siste årene bidratt kraftig til å redusere klimagass-
utslippene til selskapet. og det har fabrikksjef Arve jordal tenkt å fortsette med.

Produksjon, transport og bruk av mineralgjødsel medfører utslipp av klimagasser. Men gjødsel i landbruket bidrar på den andre siden til 
minket behov for avskoging. ill.: Yara norge (www.yara.com)

Katalysatorer i syrefabrikkene i glomfjord bidrar til å redusere norges totale Co2-utslipp med 
1,2 %.
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SiSte dag med gutta
i 38 år og tre måneder har Arne 
Bogen (61) mønstret på skift-
jobb på kaia i Glomfjord. in-
dustrifolk knipset han sammen 
med gode kolleger på hans aller 
siste arbeidsdag nå i februar.

et slikt minne kan man ha, når man har 
jobbet i bedriften siden 1974. en langhåret 
Arne Bogens første adgangskort er datert 
13. november det året.

- Takk for laget, Arne! Smiler egil Kolvik (t.v.) og vidar Selstad som stilte opp på bilde  til ære for Arne Bogen på hans siste arbeidsdag.
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I år fyller nemlig foreningen 100 år, og 
da blir det jubileumsbok.
- Vi er egentlig litt stolt av det HIAF 
har fått vært med på å bestemme opp 
gjennom årene. Vi synes det er på sin 
plass at en såpass stor organisasjon 
med så mange medlemmer gir ut ei 
jubileumsbok, sier Andersen. 

HiSTorieforTellinger
Fagbevegelsen og HIAF er en viktig 
del av industrisamfunnet. Og av den 
grunn er det viktig for Frank og de 
andre i styret til HIAF at milepæler i 
fagforeningens historie blir beskrevet.
- Boka blir en samling fortellinger og 
historier fra foreningens spede begyn-
nelse og opp til dagens samfunn.  Den 
skal bli artig å lese, og derfor blir den 
ikke noen kronologisk historiebok, sier 
han og fortsetter:
- Vi er stolte over hva våre forfedre 
fikk til. Blant annet skal vi belyse 
dette som skjedde tidlig på 1900-tal-
let der de kjempet og sloss om kortere 
arbeidsdag. Barneskole for arbeider-
ungdom var ikke noen selvfølge den 

gir ut bok
- Vi har aldri spekulert på 
om vi skal gi ut bok. Vi har 
heller plagdes litt med å 
komme i gang, sier Frank 
Andersen, leder i Haugvik 
industriarbeiderforening 
(HiAF).

gangen, og dette kommer vi også inn på 
i boka.

viKTig, ogSå i dAg
HIAF ønsker å formidle at ikke alt har 
kommet av seg selv.
- Foreningen i Glomfjord har vært tidlig 
ute på mange områder. Nå er vi er ikke 
lenger direkte involvert i omstillingsut-
valget, men LO i Meløy er representert, 
forteller Andersen, som er opptatt av at 
Norge har en god industripolitikk.
Foreningen har etablert en egen bokko-
mité som involverer seg i boka og dens 
innhold. 
- Vi gjør så godt vi kan. Det hadde vært en 
stor fordel om vi hadde hatt et oppegående 
bildearkiv, for vi har faktisk en god del 
bilder. 

gloMfjord viKTig
- Vi har veldig lyst til å finne frem til ny 
informasjon, verdifulle ting som ikke tid-
ligere har vært skrevet om. I samtaler med 
personer håper vi å komme over nye ting, 
for vi vet at mange viktige beslutninger er 
blitt tatt i Glomfjord, sier Andersen. 
Som nevner dette med innføring av 10-ti-
mersdagen på 1920-tallet, og 7,5-timers-
dagen på 80-tallet.
- Kanskje ikke så mange kjenner til at 
disse rettighetene ble kjempet frem her i 
Glomfjord, sier Frank Andersen.
Det er Mediehuset Meløy AS som er opp-
dragsgivere. Boka er planlagt ferdig i god 
tid før jul, og alle foreningens rundt 600 
medlemmer får boka som julegave.  

- det er på sin plass med ei bok i anledning HiAf sitt 100-årsjubileum, sier fagfore-
ningsleder frank Andersen.

- Rart å gå av? Nei, man må jo forberede seg 
litt. Og de sier at det er visst ett år etterpå at 
det virkelig kjennes rart. Nå skal jeg gå mer i 
fjellet, fortsette med sauhold og kanskje reise 
litt, forteller den nybakte pensjonisten oss.
Det var 15. februar at han takket for seg for 
godt i Yaras PKL. Da passet det godt med 
et bilde på kaia sammen med kollegene Egil 
Kolvik og Vidar Selstad.

iKKe fiSefin
- Det har vært en trygg og god arbeidsplass, 
både på lønn og rettigheter og velferd. Og 
aldri personalkonflikter – vi har vært som 
en familie i PKL, vi har vært i lag om ting, 
mener Arne.
Som selv var hovedtillitsvalgt i avsnittet fra 
1989-93.  Og med fartstid på nær 40 år har 
han «overlevd» store omveltninger både i 
produksjonsmetoder og måten å utføre opera-
tørjobben på.
- Jeg har aldri gruet meg til å gå på jobb, men 
det var jo en del tunge løft før. Og en del 
skitarbeid, man kunne ikke være fisefin! I dag 
er det meste maskinelt, og mye lettere, men 

det skjer jo havari av og til, og da er nevene 
gode å ha.

en fin Tid
Arne er født og oppvokst på Ørnes, der han 
gikk sine sju år på folkeskole, og senere har 
vært bosatt i alle år. I ungdomsårene jobbet 
han på Fiskagn, som lenge drev stort i fiske-
mottak, foredling og frysing av fisk. Også der 
jobbet han faktisk sammen med nevnte Vidar 
Selstad. Så var det i november i 1974 at han 
meldte seg til tjeneste i Glomfjord, fikk jobb 
og ble der for godt.

- Det kokte av liv på den tiden, med masse 
folk i både tre og fire generasjoner – det var 
en fin tid. Og foran høytidene kunne det ligge 
frakteskuter side ved side til nesten midtfjords 
– de ventet på å bli lastet med gjødsel. Og 
arbeidet var hellig, ingen var borte fra jobb, 
det var rett og slett ikke kultur for dét!

flinKe unge
Arne minnes året da samtlige bevegelige 
helligdager havnet på hans skift, og han 
husker den 2. juledagen da mannskapene ble 
beordret på jobb for å pakke fra ni om morran 

til sju om kvelden. For å unngå stengt fabrikk 
fordi lagrene var sprengfulle. Minnene er 
mange, men nå er han altså ferdig med sin 
egen yrkeskarriere og har overlatt sin plass 
til andre.
- Det er kommet inn mange unge de siste 
årene, og det er flinke folk med god bakgrunn 
som er lettlivet og glir godt inn i miljøet. 
Jeg håper bare de blir – Meløy har mistet for 
mange i det siste, avslutter Arne Bogen.
Som ikke drar noe sted. Men han har gått sitt 
siste skift i PKL.
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- Jeg har vært med i MNU ei stund 
og følte jeg kunne ta jobben. Det er 
en utfordrende og interessant stilling, 
sier Stine Estensen. 

nY funKSjon
Stillingen som daglig leder i MNU 
KF er lyst ut, og Estensen skal 
inneha funksjonen til en person er 
ansatt. Det nyopprettede kommunale 
foretaket er etablert for å ivareta 
omstillingsarbeidet som skal foregå i 
Meløy i de nærmeste årene. Foretaket 
har i dag tre ansatte - Randi Tinnan, 
Stine Estensen og Espen Maruhn.  
Estensen har som daglig leder alt 
ansvaret for den daglige driften, og 
har i tillegg sekretariatsfunksjonen 
for omstillingsstyret.
- Det blir en del formaliteter og 
strukturer som må på plass først. 
Nå holder jeg på å sette meg inn i 
detaljene i forbindelse med selskaps-
overdragelsen, forteller hun.

Stine ny mnu-leder
Stine estensen er fra 29. januar konstituert som dag-
lig leder i Meløy Næringsutvikling KF.

PlAnene lAgT
Stortinget innvilget i mai 2012 en 
omstillingspakke til Meløy kommu-
ne på 100 mill. kroner. For å kunne 
benytte disse midlene har Meløy 
kommune sammen med MNU 
vedtatt en strategi- og handlingsplan. 
Denne ble vedtatt i kommunestyret 
og godkjent av Nordland Fylkes-
kommune.
- Planen ligger der, så man kjenner 
rammeverket. Hovedfokuset blir å 
jobbe eksternt og tilrettelegge for 
nye arbeidsplasser i Meløy, avslutter 
hun.
Stine Estensen er utdannet siviløko-
nom fra Handelshøgskolen i Bodø 
i 1993. Hun begynte som rådgiver 
i MNU for fem år siden, etter å ha 
jobbet både for Innovasjon Norge, i 
bank og i Avinor.
- Salg og utvikling har hele tiden 
vært mitt arbeidsfelt, avslutter Stine.

triveS blant rogna
- Rogna klekkes ut i løpet av 2-3 
døgn. Det er fascinerende å se 
når de spretter ut, men vi har 
jo sett det noen ganger, smiler 
Lise Marie Wallmann (24) fra 
Reipå.

i 35 m3 store kar svømmer yngelen motstrøms.. 
f.v. Alf Helmer nilsen,  Marte fossen og lise 
Marie Wallmann

i klekkekarene ligger det egg som skal klekkes ut om to uker. Skoleelev Marte fossen (t.v.) og driftstekniker lise Marie Wallmann ser etter 
og plukker ut døde egg. 

de gjennomsiktige eggene har en lakserosa farge, 
og øynene er lett å se gjennom eggeskallet.  
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Hun har mange små individer å passe på, 
i Haugvik-anlegget til Marine Harvest. 
Sammen med to andre ansatte drifter hun 
klekkeriet og karene for yngel i det 1.200 m2 
store anlegget på øvre område i Glomfjord 
Industripark. 

ro og fred
Vi er på besøk dagen etter at tre millioner 
rogn er blitt levert, helt fra Lysøysund på 
Fosen. Med bil har de verdifulle eggene blitt 
transportert i isoporesker, med plass til rundt 
åtte liter rogn i hver eske. Det går 4.800 fisk 
pr. liter rogn.
- Temperaturen på rogna ligger på to grader 
når den leveres. Så skal den økes opp til rundt 
åtte grader, og etter bortimot to uker klekkes 
den ut, forklarer Lise.
Hun har jobbet hos Marine Harvest i Glom-

fjord fra hun begynte som lærling i 2006. 
Nå er hun driftstekniker og verneombud i 
bedriften.
- Når de er på rognstadiet er det ikke så farlig 
om vi forstyrrer. Det er når de klekkes ut at de 
trenger mest mulig ro, forklarer hun. 

frA rogn Til Yngel
I klekkeriet skal de tre millioner eggene om 
to uker bli til plommesekkyngel. De er lett 
rosa på farge, gjennomsiktige, og vi kan se 
øynene. I løpet av året skal det komme tre 
grupper med rogn til klekkeriet. De to drifts-
teknikerne er innom klekkeriet flere ganger 
daglig for å følge med. Mye er automatisert, 
men eggene må likevel passes på. Neste sta-
dium etter klekkingen er plommesekkyngel. 
Da klarer den nyutklekkede yngelen seg uten 
mat noen døgn. 
- Plommesekken er en matpose de har med 
seg helt til de er klare til å ta til seg maten 
selv, forklarer Lise. 
Kollega Alf Helmer Nilsen (57) har hatt sitt 
daglige virke hos Marine Harvest siden 1999.
- Det er ikke mange i Norge som har startfôret 
mer fisk enn meg. Jeg har ikke jobbet her så 
veldig lenge, men dette er jo et veldig stort 

anlegg, forteller han.

STore diMenSjoner
Når fisken er blitt yngel og skal begynne å få 
mat pumpes den over i seks-meters kar.
- For øyeblikket er det fire millioner yngel på 
rundt 0,4 gram i anlegget, forteller Lise.
Vi er inne i hallen hvor de 35 m3 store karene 
står på rekke og rad. Fôret er lett og har en 
mørk farge.
- Det er EWOS i Stavanger-distriktet som 
produserer dette startfôret, som gir gode 
resultater. Hvis ikke vi her oppe gjør en god 
jobb i starten, blir det et dårlig produkt i de 
neste stegene. Vi ligger godt innenfor progno-
sene her på klekkeriet. Det har vi alltid gjort, 
forteller Nilsen.
Yngelen i karene på Haugvik-anlegget svøm-
mer motstrøms. Ikke alle spiser like mye.
- Noen yngel spiser lite. De følger rett og slett 
bare naturen, hvor det ikke går så fort som 
her hos oss. Både temperatur, lys og fôr som 
bidrar til rask vekst, forklarer Alf Helmer 
Nilsen og fortsetter:
- Yngelen reagerer på røde kjeledresser, fak-
tisk. Da søker de ned til bunnen av karet for å 
gjemme seg. Jo mer man bråker, jo mer stres-

set blir den. Men vi får god fisk herfra, sier han.
Når fisken er fire-fem gram sendes fisken ned 
til anlegget på nedre område. For tiden er det to 
fiskegrupper, i tillegg til rogn på klekkeriet.

TriveS
Ved Marine Harvest i Glomfjord er det 19 
ansatte. Tre av disse jobber på klekkeriet: Lise, 
Alf og driftsleder Frank Meløysund. Hver fredag 
kommer skoleelev Marte Fossen (16) på utplas-
sering fra Meløy videregående skole på Inndyr.
- Jeg har vært her siden i høst. Her gjør jeg litt 
forskjellig - måler oksygen i klekkeriene, vasker 
litt og hjelper til der det trenges. Jeg får prøvd 
det jeg har hørt om på skolen, og det er artig når 
man ser at det er slik i virkeligheten, sier hun.
Pumper styrer varmt og kaldt vann, samt oksy-
gen i vannet. Prober måler oksygeninnholdet, 
og disse er knyttet til alarmer. Men alarmene går 
sjelden.
- Det meste går veldig greit. Vi jobber dagtid, og 
i tillegg har vi vakt hver sjette uke. Vi har en fin 
jobb, avslutter Alf Helmer og Lise fornøyd. 
Som altså trives veldig godt blant rogn og yngel 
på Haugvik-anlegget.

9



Så er altså Viadukten fra 1920 historie. Det gamle betongtårnet med bru har raget høyt i terrenget tett inntil Johs. Høegs vei i Glomfjord uten at 
det har vært til nytte siden 1971. Rivingen har kostet om lag 1 million kroner og har vært utført av entreprenøren PeWe.
- Nå gjenstår kun rydding, planering og såing til våren, samt å fjerne et fundament som står igjen inne på industriområdet. Vi er fornøyd med 
hvordan rivingen har blitt gjort, selv om det ble noen uker forsinket, sier prosjektleder Jon Roger Pedersen ved Yara.

landemerke borte
Viadukten før:
Desember 2012

Viadukten etter:
Januar 2013

Til tross for at han ble pensjonist for seks 
år siden er Tor-Anton Andersen (68) innom 
MBS-kantina hver eneste dag. Forklaringen 
han gir selv er at han leverer regninger til kas-
sereren i Røde Kors, Jan Arne Jensen.

røde KorS-MAnnen
Vi møter han sammen med den faste Røde 
Kors-gjengen en fredag rundt halv tolv. På 
bordet sitter det syv karer i ivrig prat. Leif 
Kristiansen og Nils Runar Myhre tilhører 
også stambordet.
- Jeg er mye sammen med disse folkene også 
på fritiden, så det er naturlig at vi treffes over 
en kaffekopp i kantina. Røde Kors-folk er det 
alltid å treffe her, men jeg kjenner jo de aller 

faSt kantinegjeSt
Selv om han er pensjonist er 
Tor-Anton Andersen et fast 
innslag i MBS-kantina.

Pensjonisten Tor-Anton trives godt sammen med sine venner og tidligere kolleger i kantina hver eneste dag. f.v. Kåre Sunnarvik, Magnus 
Sigfred Selstad, jon roger Pedersen, Bjørn Abel, Tor-Anton Andersen og jan Arne jensen.

fleste som er i kantina, så det er aldri noe pro-
blem å finne noen å prate med, ler Tor-Anton.
Den tidligere brann- og beredskapssjefen har 
jobbet ved Hydro siden 1966. Miljøet i kan-
tina har forandret seg mye siden han begynte. 

STore endringer
- Opprinnelig var jo dette en spisesal for 
arbeiderne. Funksjonærene hadde ei egen 
kantine i andre etasje på kontorbygget, hvor 
de hadde gratis kaffe. Det hadde de ikke her. 
Etter hvert ble det felles kantine for alle, og 
da ble dette med gratis kaffe en utfordring. 
Tor-Anton forteller fra en tid hvor det var stor 
forskjell på arbeidere og funksjonærer.
- Noen funksjonærer ikke ville ikke spise 
sammen med arbeiderne. Og husk - funksjo-
nærene hadde jo egne toaletter i fabrikkene 
den gangen, minnes Tor-Anton og rister på 
hodet.
Kortspilling og røyking var helt vanlig den 

gangen. Lenge drev Hydro kantina selv, men 
de ti siste årene har Meløy BedriftsService 
(MBS) drevet den, og åpnet den for alle. 

AKTiv PenSjoniST
Som leder i Glomfjord Røde Kors Hjelpe-
korps har Tor-Anton litt å henge fingrene i.
- Travelt, nei? Jeg gjør ikke så veldig mye. 
Jeg trimmer ikke så mye lengre. Før, da jeg 
sprang maraton, sprang jeg fem ganger i uka. 
Men jeg gjør jo litt – for det går jo ikke an 
bare å sitte hjemme og se på TV!
Nå er det fjellturer og skigåing som blir trim-
men til Tor-Anton. Oppdrag med merking av 
løyper og transport til hyttene holder han i 
aktivitet. 
- Jeg var oppe på Røde Kors-huset i dag og 
ryddet litt. Så tok jeg pause for å dra hit ned 
til kaffe. Jeg skal opp igjen og fortsette nå, 
smiler Tor-Anton Andersen i det han fyker ut 
av kantina. 
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- Trikset er å fylle støvlene med varmt vann 
før jeg går uti, det gjør susen, ser du. Joda, jeg 
har fortsatt med denne aktiviteten siden Cato 
Brattøy og jeg begynte med det, en høst til-
bake i realskole-tiden, forklarer Egil Kolvik.
Vi sitter med kaffekoppen i neven i det travle 
kontoret to etasjer over Yara-kaia. Han har 
snart vært her nede i 40 år, og han skal snart 
forklare hvorfor, men nå snakker vi altså om 
isbading.
- Jeg bader masse ved hytta mi i Marken, 
også om vinteren. Det er 15 år siden sist jeg 
var borte fra jobb på grunn av sykdom, og jeg 
er sikker på at isbadingen har noe med dette 
å gjøre!

egil STålHelSe
For fraværsdager, dem er det ikke mange av i 
tjenesteregnskapet når driftsleder Egil Kolvik 
neste år kan krysse av for 40 fulle år i tjeneste 
for Hydro og Yara i Glomfjord. Stålhelse er 
en skattet verdi hos enhver arbeidsgiver, og 
også for Egil selv, som har hatt lederjobber i 
bedriften i mer enn 20 år:
- Hva som har vært mitt viktigste bidrag? Tja, 
det må være at jeg ikke legger meg syk for 
den minste ting – jeg kreker meg på jobb. Ja, 
og så har jeg vel rimelig godt humør og snak-
ker med alle - spøker med alle, svarer han.
- Og jeg føler i det daglige at det betyr noe 
positivt for bedriften at jeg har vært her så 
lenge. Jeg vet hvor alt er i fabrikken, hvordan 
det fungerer og hvorfor det har gått galt når 
noe kræsjer.

en givende joBB
Industrifolk skal møte de virkelige veteranene 
i industriparken. De som har fartstid som 
ikke måles i år, men i tiår. Og flere tiår. Hva 

«HavneSjefen»
egil kolvik

egil Kolvik (62) har straks job-
bet 40 år i pakkeri, kai og lager 
hos Yara. Fortsatt synes han 
hver arbeidsdag er spennende 
og ulik den forrige. 

er mer naturlig enn å innlede serien med Egil 
Kolvik? Som på godt er en del av inventaret 
i PKL siden 1974. Med stålkontroll på båter 
inn og ut, mannskaper tilgjengelig, ting som 
må tilpasses, ting som må repareres.
- 40 år er lenge, Egil?
- Jo, men det er blitt sånn fordi dette er en 
givende jobb, her er det ikke to dager som er 
like. Råstoff inn, ferdigvare ut – logistikken 
i dette, det er spennende! Og jeg har alltid 
vært interessert i det med båter, båtfolk og 
nasjoner, forklarer Egil.
Han jobber også i en bedrift som har gitt ham 
mulighet til å reise. Mexico, Italia, Spania, 

Belgia og nå nettopp en uke i Danmark. 
Gjødselproduktet skal følges opp – kvalitet og 
kvalitetssikring i dag betyr å følge lasten vi-
dere, etter at den har forlatt kaia i Glomfjord.

godT i gloMfjord
- Og det er når jeg reiser og får se hvordan 
ting foregår i andre land, at jeg forstår hvor 
bra vi har det i Glomfjord! Her er det «Hei, 
Arve!» til fabrikksjefen, mens ute i verden 
må arbeiderne møte sjefene med lua i handa. 
Jeg synes det er veldig greit slik vi har det, at 
man er likestilt, enten man er operatør eller 
direktør. Og jeg har vært på fisketur med vår 
egen generaldirektør Jørgen Ole Haslestad 
og personaldirektør Håkan Hallén, og når jeg 
møter dem er det «Hei, Egil». Det har ikke 
alltid vært på den måten, heller ikke i Hydro 
og Yara, understreker han.
Endring og endringsvilje veier tungt i rygg-

sekken til alle med lang fartstid i den lokale 
gjødselfabrikken. Teknologi, ja, pakkemeto-
der, ja, automatisering, ja. Omveltningene har 
vært store.
- Vi var over 600 i bedriften da jeg begynte, 
i dag er vi ca. 160. Bare i PKL var det 120 
ansatte på den tiden. Joda, vi var kanskje vel 
mye folk, med det var da oppgaver til alle! 
Og det var et veldig godt miljø der  gamlin-
gene, altså de som var 50 år, var flinke til å 
fortelle historier – mange laug for livet! Men 
tiden gikk fort, det var artig på jobb. 

”råstoff inn, ferdig-
vare ut – logistikken 
i dette, det er spen-

nende! og jeg har alltid 
vært interessert i det med 
båter, båtfolk og nasjoner.

egil KolviK

fortsetter...

- omveltningene har vært store siden jeg 
sommerjobbet her og lempet 100-kilossek-
ker i ungdomsårene. vi var mye folk på jobb, 
men det var også veldig bra stemning og 
mye moro på jobb sier egil, som her tester 
ferdigvaren i lagrene.
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etter snart 40 år kjenner driftsleder egil Kolvik PKl-avsnittet ved Yara som sin egen bukselomme.  - jeg tror ett av mine viktigste bidrag er at 
jeg har vært her lenge. jeg vet hvor alt er i fabrikken, hvordan det fungerer og hvorfor det har gått galt når noe kræsjer, sier han.

enorM endring
Mye folk, ja, men så måtte også det meste 
gjøres manuelt. Egil fikk med seg tiden da 
lasting av gjødsel innebar lemping og sjauing. 
På sommerjobb i ungdomsårene bygde han 
fort muskler når sekkene veide 50, og ikke 
sjelden 100 kilo.
- Automatiseringen har vært helt enorm. Og 
jeg husker lossingen av råstoff når austavin-
den stod på – hele bruket her ble griset til. 
I dag er alt innebygget, og snabelen stikkes 
bare ned i lasterommene, for så å skru det opp 
og inn i lagrene våre – det er klart det også er 
mer miljøvennlig.
- På den tiden arbeidet jo også folk, det var 
ikke mye tid som gikk bort i møter. Det er vel 
å banne i kjerka å si dette, men i dag er det 
forferdelig mange møter og runder som skal 
gjennomføres. Jeg er lojal mot dette, men det 
er ikke bestandig jeg er like enig i at ting blir 
bedre med å ha alle møtene – det stjeler jo tid 
fra driften, mener han.

”det er 15 år siden sist jeg var borte fra jobb på 
grunn av sykdom, og jeg er sikker på at isbadingen 
har noe med dette å gjøre!

egil KolviK

Omstillingsprosjektet er rettet mot små og 
mellomstore bedrifter, og har som intensjon å 
gi drahjelp for å kunne utvikle egne forret-
ningsidéer i egen bedrift. Prosjektet finansi-
eres av omstillingsmidler.

KArTlegging
I Meløy er det totalt 27 bedrifter som har 
meldt sin interesse til MNU, i følge daglig 
leder i MNU KF, Stine Estensen. 
- Kartleggingen foregår for tiden, og kun tre 
bedrifter gjenstår, sier hun.
Meløy BedriftsService er en av dem som har 
hatt konsulent på besøk.  
- Vi har hatt en 3 timer lang kartleggings-
samtale med konsulent Berit Laastad. Vi fikk 
presentert bedriften vår og jeg følte hun ble 
kjent med oss. Det var en nyttig øvelse, sier 
daglig leder i MBS Mary Ann Selfors.
Som håper at hennes bedrift blir med videre i 
prosessen.  
- Vi har ikke noen konkret idé vi vil utvikle. 
Vi ser på flere ting, så det å få være med og 
sette i gang prosesser og starte tankegangen 
omkring utvikling av egen bedrift er veldig 
bra, sier Mary Ann Selfors, som roser pro-
grammet for sin faglige dyktighet.
- Det er dyktige folk man har med å gjøre, 
sier hun.

Smb utvikling er i gang
i disse dager er det flere 
bedrifter som får besøk av 
konsulent i anledning MNU-
prosjektet SMB Utvikling.

Meløy BedriftsService er en av 27 bedrifter 
som har meldt seg på prosjektet SMB utvik-
ling. daglig leder Mary Ann Selfors har hatt 
besøk av konsulent.

- vi har blitt veldig godt tatt imot i bedrif-
tene. det er mye positivt på gang i Meløy, 
sier leder Stine estensen i Mnu Kf.

PoSiTiv ProSeSS
MNU som eiere av prosjektet har vært rundt 
på bedriftsbesøk sammen med konsulentene. 
- Vi har blitt veldig godt mottatt, og for oss 
i MNU har det vært en god opplevelse å få 
møte de ulike bedriftslederne. Vi føler det er 
viktig at omstillingsarbeidet blir forankret ute 
i hver enkelt bedrift, mener Stine Estensen.
Som forteller at kartleggingsfasen avsluttes i 
uke 10.
- Konsulentene er så langt imponert, og sitter 

med inntrykk av at bedriftene i Meløy har 
veldig mye godt på gang, forteller hun.
De to konsulentene som er engasjert i kart-
leggingsfasen er Søren Solvang fra Næ-
ringsutvikling og Berit Laastad fra Essensi 
Utvikling, begge stasjonert i Bodø. Neste 
steg i prosjektet er å velge ut 10-15 bedrifter 
som får en tettere oppfølging av konsulen-
tene i samlinger utover året. Da er målet å få 
konkretisert idéene, få laget en prosjektplan 
og sette ideéene ut i drift.

Norum tiltrer stillingen som pro-
sjektleder i omstillingsarbeidet, og 
vil i perioden frem til det er avklart 
hvem som formelt blir ny daglig leder 
i MNU KF jobbe med å få på plass 
prosjekter og administrative rutiner i 

SiSSel norum til mnu
Fra 1. mars er Sissel Norum 
engasjert som prosjekt-
leder i MNU KF. Hun skal 
i seks måneder vikariere 
for Stine estensen, som er 
konstituert daglig leder i 
selskapet.

det nye foretaket.
- Vi er veldig glade for å ha fått henne 
med på laget. I tillegg til at jeg nå 
er over i en ny rolle, kommer vi til 
å trenge flere hender siden Espen 
Maruhn jo skal ut i pappapermisjon, 
forteller Stine Estensen.
Sissel Norum er utdannet sivilinge-
niør innen kjemi, og har siden 1998 
jobbet i solcelleindustrien i Glom-
fjord. Hun var med allerede fra starten 
på SiNor, ble med over til SiTech 
- senere REC Wafer Mono. Siden mai 
2010 har hun vært fabrikksjef ved Si 
Pro.

egil har alltid vært ihuga friluftsmann, og har 
mange slike på samvittigheten. dette bildet er 
tatt på Sundsfjordfjellet i 2010.

SoM SPiKreT
- Hva vil du huske best den dagen du går 
av?
- Selvsagt at utviklingen har vært så 
enorm hele veien. Men dessverre også 
noe som ikke er hyggelig, nemlig at folk 
ble skadet mens jeg selv var på vakt som 
skiftleder. Jeg husker en som satte beinet 
fast i transportbåndet, og måtte skjæres 
løs. Smerteropene hans sitter fortsatt som 
spikret i hukommelsen, det var fælt.
- Når tenker du å gå av med pensjon?
- Ho der heime sier at nå er det nok, og 
jeg har andre planer når jeg blir 64. Men 
så vil noen i bedriften at jeg skal stå til 
65, så vi får se. Jeg kommer nok til å grue 
meg når det nærmer seg, men det å gå av 
med pensjon er jo en sånn mental greie. 
Selv har jeg alltid vært aktiv ute i naturen 
og har ei hytte som brukes mye. Og så 
liker jeg å reise, da… 
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profilen: Tommy Barvik Bergli
Alder:   28 år
Bosted:  Ørnes
Stilling:  elektriker hos Meløy elektro

I en kjeller i Glomen har han kommet 
seg inn med minigraver for å meisle 
opp et badegulv i brakka til Glomen 
Overnatting. 

TrAngT oM PlASSen
Gjennom tre dører på 75 cm. har Øyvind 
Gjersvik faktisk klart å manøvrere seg 
på minigraver. Maskinen har han leid 
hos Terje Halsan A/S i Glomfjord. Opp-
draget er å slå opp det gamle støypte 
murgolvet for å få lagt nytt. Han er i 
ferd med å meisle opp gulvet når vi stik-
ker innom.
- Dette er kjempeartig! Et morsomt leke-
tøy for sånne som meg, smiler Øyvind.
Han tror det skal være mulig å få hakket 
opp det 10-15 cm. tykke betonggulvet 
fra rundt 1950 på rundt tre timer.

PrAKTiSK liTen SAK
Mattis Halsan er innom for å inspisere 

praktiSk leketøy
- Terje Halsan AS har det som 
må være den ultimate gaven 
til far! ler Øyvind Gjersvik.

Trangt: det ser ikke ut som det er mulig, men 
minigraveren har faktisk manøvrert seg gjennom 
tre smale dørhull for å komme inn i kjelleren.

- dette må være den ultimate gaven til far, sier en begeistret øyvind gjersvik om minigraveren han har leid hos Terje Halsan A/S.

hvordan det går med Øyvind og graveren 
på 740 kg. Maskinen er solid, og har et lavt 
tyngdepunkt. Noen hundretusen har den 
kostet, ifølge han.
- Firmaet kjøpte den for å blant annet bruke 
den på fjellet. Den er såpass lett at det kan 
flys inn med helikopter. De fleste graverne må 
man demontere før transport, og sende med 
mekaniker for å sette sammen utstyret når 
det er fremme. Det slipper man å gjøre med 
denne, sier Halsan.  

uTleieMASKin
Minigraveren leies ut til de som har behov 
for det.
- Det er ikke farlig å kjøre den. Man trenger 
ikke noe spesielt sertifikat, og den tipper ikke 
så lett heller, mener Mattis Halsan. 
- Man kan meisle opp golvet, og grave ut 
massen etterpå med skuffe. 
- Godt å høre, for det blir mye arbeid å skulle 
plukke opp alt dette for hånd og bære det ut 
i sine enkelte faktorer, stønner Øyvind, og 
fortsetter:
- Jobben er mye morsommere med et slikt 
redskap, og den kan anbefales alle som skal 
pusse opp i kjelleren, smiler han.
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- Hvordan er en typisk arbeidsdag ved Meløy Elektro?
- Jeg er serviceelektriker, og har jobbet i bedriften i 7 
år, inklusive læretiden. Som serviceelektriker har man 
en god del faste kunder og serviceoppdrag. Vi foretar 
service, renovering og rehabilitering for blant annet 
Meløy kommune og Nordland Fylkeskommune, og er 
mye rundt på skolene og barnehagene.
Arbeidsdagen starter på Ørnes, hvor vi har oppmøte-
plass. Der mottar jeg ordrer og oppdrag, og noen får jeg 
direkte fra kunde. Med en bil full av verktøy og materiell 
drar jeg så ut og server kundene vi har. Det varierer hvor 
man er og jobber i løpet av dagen, og det trives jeg med. 
Vi har mulighet til å planlegge mye av dagen selv, og da 
må man prioritere riktig for å få gjort alt til riktig tid. Det 
er viktig med fornøyde kunder, så vi prøver alltid å holde 
det vi lover. De ringer tilbake, og det er jo et godt tegn.

- Er dette drømmejobben for deg?
- Jeg drømte vel aldri egentlig om å bli elektriker. Da 
jeg skulle ta videregående utdanning visste jeg ikke 
helt hva jeg skulle bli. At jeg valgte elektro den gangen 
var egentlig en ren tilfeldighet. En pellementmaker var 
jeg jo, men jeg drømte heller om å bli bonde da jeg var 
unge. Men jeg trives godt i yrket, og har en god, stabil 
og trygg arbeidsgiver med et godt arbeidsmiljø.  

- Blir det mye kjøring i jobben?
- Vi har et ganske stort område som Meløy Elektro dek-
ker. Fra Storvika i nord, alle øyene og helt til Tjongs-
fjorden i sør. Men det er en stab i søndre Meløy, og jeg 
er stort sett i området Reipå – Glomfjord. I all hovedsak 
kommer jeg meg hjem hver dag, men om jeg har opp-
drag på Bolga hender det at jeg blir borte noen dager, for 
det er ikke så enkelt kommunikasjonsmessig å komme 
seg til og fra på samme dag.

- Den perfekte arbeidsdagen for Tommy?
- Det må være når man føler at man har fått gjort alt man 
har planlagt. Stort sett er det slik, men planene forpur-
res av og til. Er man syk eller det blir forsinkelser av ett 
eller annet slag er man ganske sårbar. Det å ha direkte 
kontakt med kunden synes jeg går greit. Jeg er en sosial 
person som liker å treffe folk. Vi har mange trivelige 
kunder, og jeg klarer å kommunisere godt med de aller 
fleste. Men folk er forskjellige, og det må man bare takle 
så godt man kan.

- Hva gjør du på fritiden?
- Da er jeg familiefar. Jeg har en sønn på 1 ½ år og er 
samboer. Vi planlegger husbygging i Barvika, men har 
ikke helt bestemt oss for når og hvor mye vi skal gjøre 
selv. Å bygge hus krever sin mann, så vi får se når vi 
kommer i gang. Før spilte jeg fotball, men en skade 
gjorde slutt på det. Ellers går jeg litt på jakt.
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Fra 1. januar er Christoffer Henriksen Bye 
(22) ikke lenger vikar, men fast ansatt i PKL 
som transportoperatør på skift 1. I september 
2010 kunne Industrifolk fortelle om bodøvæ-
ringen som kom til Yara for å søke læreplass. 
Etter ett år som vikar i PKL ble det lærlinge-
plass på gutten i august 2011.
- Fagbrevet tok jeg i oktober i fjor, og nå 
synes jeg det er veldig godt med fast jobb. 
Skiftgåing passer meg utmerket, det er det 
beste som finnes! Da får jeg friperioder og 
kan dra til Sverige for å kjøre scooter, sier 
han fornøyd.
Etter grunnkurs mekanisk i Bodø valgte han 
transport og logistikk andre året.
- Greit å ha flere valgmuligheter, sier Chris-
toffer Bye.

Remi Johansen (24) har omtrent identisk 
bakgrunn. Etter grunnkurs teknisk industriell 
produksjon på Bodin videregående gikk han 
sammen med kompisen Christoffer på VG2 
transport og logistikk.

tre nye i pkl

Fra 1. januar har tre unge menn 
fått fast ansettelse i PKL. Felles 
for de alle er at de er i 20-årene, 
kommer fra Bodø, og har nett-
opp fått fagbrev.

Tobias laastad

- Vi er kompiser, og deler leilighet her i 
Glomfjord, forteller Remi.
1. september 2010 startet han sin læretid i 
PKL. Fagprøven tok han samme dag som 
Tobias – 18. oktober i fjor.
Remi og Christoffer går på forskjellige skift, 
men har bestandig frihelg samtidig. 
- Tiden får vise om jeg kommer til å bli 
Meløyfjæring for godt. Det hadde vært fint 
om jeg traff ei jente her, avslutter en smilende 
Remi Johansen. 

Tobias Laastad (24) gikk først salg og ser-

Christoffer Henriksen Bye (t.v.) og remi johansen.

De siste ukene har Norwegian Crystals AS 
i Glomfjord produsert 25 ingoter/krystaller. 
11 personer har vært i sving i den tidligere 
mono-fabrikken. 

SoM PlAnlAgT
Ovnsområdet (CG) rengjøres denne uka etter 
å ha produsert monokrystallinsk materiale 
som skal kvalifiseres hos kunde.
- Nå driver vi på og rengjør ovnsområdet etter 
prøveproduksjonen. Det har vært ei hektisk 
tid, sier Jensen.
Det er ovnsområdet som er det mest sårbare i 
produksjonen til Norwegian Crystals. De tre i 
prosjektteamet har vært i fabrikken både seint 
og tidlig. De første blokkene er allerede sendt 

prøveprodukSjonen ferdig
- Det har gått veldig bra. De 
første blokkene er sendt til 
en partner i Asia til wafering, 
forteller prosjektleder Arnstein 
Jensen.

Her er norwegian Crystals aller første krystall. operatør Harald Berg får æren av å ta det første ovnsuttaket 13. februar.

 - vi er godt fornøyd med produksjonen. nå 
gjenstår det å kvalifisere produktet og sig-
nere kontrakter, sier prosjektleder Arnstein 
jensen.

ut, men enda er det squaring og blokking som 
foregår.
Det som gjenstår nå er å stenge ned og 
rengjøre blokkområdet. Vedlikeholdsfolk blir 
dermed igjen og jobber ei uke til, forteller 
prosjektlederen.

SPennende fASe
Prosjektteamet går nå inn i en fase med litt 
roligere dager.
- Det som nå skal skje blir ikke like syn-
lig. Da skal det jobbes opp mot kunder og 
kvalifiseringsprosesser hos disse. Vi blir nok 
litt involvert herfra, men i all hovedsak er det 
Ivar Blekastad som har kontakt med potensi-
elle kunder, forteller Jensen.
Så er det bare å vente i spenning på om 
Norwegian Crystals får signert kontrakter 
om å levere blokker, wafere og moduler til 
markedet.
- Hittil har vi vært 100 % fokusert på prøve-
produksjonen. Så får vi se når nyheter om nye 
kontrakter kommer, avslutter Arnstein Jensen. 

vice på Bodø videregående skole. Deretter ble 
det transportfag. 
- Etter jeg var ferdig jobbet jeg som vikar i 
Posten i 6-7 måneder. Så ble det militærtje-
neste et år.
Tilbud om lærlingeplass fikk han i PKL, og 
startet læretiden 1. april 2010.
- Fagprøven tok jeg i april 2012, og har siden 
da gått som vikar til stillingen ble utlyst. Jeg 
ble kjempeletta da jeg fikk fast jobb, og trives 
veldig godt på skift 4, sier Tobias Laastad, 
som bor i Glomfjord, men som fremdeles 
regner seg som bodøværing.
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