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profilering for næringslivet i meløy-regionen

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

induStriviSualiSering aS
Ørnesveien 3
8160 Glomfjord 
Telefon: 75 75 70 00
post@invis.no
www.invis.no

Da Olav Johan Rosting 
Hansen (23) sto uten jobb 
på havet måtte han ta et 
valg. Og valget ble Terje 
Halsan AS. 

Olav har en helt annen hverdag nå enn 
for ett år siden. Lange perioder på havet, 
borte fra samboeren, er erstattet med en 
mer kreativ og forutsigbar yrkesvei. Og 
det angrer han ikke på. 
- Jeg trives utrolig godt her, ikke minst 
siden vi har et godt arbeidsmiljø.
Selv om han formelt begynte å jobbe i 
Terje Halsan AS i august har Olav en 
lang historie i firmaet. 
- Kristen er onkelen min, og jeg har hatt 
sommerjobb i firmaet fra jeg var ganske 
ung. Så du kan si at jeg begynte på bun-

nen med en spade og en grafse. Nå er de 
erstattet med store gravemaskiner, sier 
han fornøyd. 
Båtmotorer og fiskerlivet er nå historie, 
for nå er det store maskiner og arbeid i 
team som gjelder. Olav forteller at ar-
beidsdagene på land er mer kreative, for 
han trives i en jobb der man kan følge 
prosjektene fra start til slutt. 
- Som i Glomfjord sentrum. Nå venter 
vi bare på at snøen gir seg, slik at vi kan 
gjøre ferdig siste delen. Jeg gleder meg 
virkelig hver dag til å gå på jobb, bruke 
kreativiteten og finne løsninger sammen 
med gode kolleger. Den største forand-
ringen er at jeg kan være sammen med 
familien på ettermiddagen, og det gjør 
godt.

Tekst: Andreas Eik. Foto: Edmund 
Ulsnæs 

gratulerer

fra fisKebåt til gravemasKin 

Olav Johan rosting Hansen

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet

Kristoffer Halvorsen, 
bilfinger

ewOS
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

yara nOrge aS
Yara Glomfjord
Ørnesveien 3
8160 Glomfjord
Telefon: 75 71 91 00 
yara.glomfjord@yara.com 
www.yara.no  

nOrwegian cryStalS
Ørnesveien 3 
8160 Glomfjord
Telefon: 75 72 32 00 
post@recgroup.com
www.recgroup.com

20 år 
Kristoffer Halvorsen, Bilfinger, 18. april

25 år 
Lars-Kåre Nystadnes, Yara Glomfjord, 13. mars

30 år
Steffen Hautala, Norwegian Crystals, 3. mars
Dan-Tore Gustavsen, Reipå Knuseri, 14. mars
Jørgen Heen Andersen, Yara Glomfjord, 7. april

35 år
Erlend Steffensen, Norwegian Crystals, 8. april
Bjørn Kristian Kildal, Halsa Bygg, 12. mars

40 år
Frode Jørgensen, Yara Glomfjord, 21. mars

50 år
Bjørn-Wiggo Eriksen, INVIS, 3. april

55 år
Yngve Olsen, Yara Glomfjord, 9. april.

60 år
Roar Pettersen, Meløy BedriftsService, 17. mars

65 år
Axel Idar Johnsen, Yara Glomfjord, 10. mars

OBS! Runddag-lista gjelder ansatte i våre 13 
faste samarbeidsbedrifter – se oversikten på 
side 3. Redaksjonen tar forbehold om at vi har 
fått inn korrekte opplysninger fra bedriftene.

Steffen Hautala, 
norwegian 
crystals

yngve Olsen, yara 
glomfjord

bjørn Kildal, Halsa 
bygg

dan-tore gustavsen, 
reipå Knuseri

frode Jørgensen, 
yara glomfjord

bjørn-wiggo 
eriksen, inviS

Etter-
skuddsvis 
gratulerer 
vi også 
Julian 
Wolden 
(20) og 
Elisabeth 
Olsen 
(45) ved 
EWOS, 
som 
hadde sine 
runddager 
henhold-
svis 23. 
januar og 
9. februar.

Vi som lager og gir ut IndustriFolk 
får mange positive tilbakemeldinger 
på profilen, innholdet og utseendet. 
Bladet skal profilere næringslivet 
ved å fortelle om satsinger, suk-
sesshistorier og ikke minst flotte 
arbeidsfolk. Interessen for bladet har 
inspirert oss til å videreutvikle det 
kraftig de siste to årene. Du har sik-
kert sett endringene. La meg forklare 
hva vi har gjort, og hvorfor.

IndustriFolk var fra starten i 2004 
informasjonsblad for Glomfjord 
Industripark, og finansiert av i alt 
11 aktører, hovedsakelig innenfor 
parkens porter. Alt fra starten ønsket 
enkelte profilering av øvrig nærings-
liv i kommunen i tillegg, men midt 
i voldsom REC-vekst hadde vår 
énmannsredaksjon mer enn nok å 
gjøre i Glomfjord. Men wafer-velten 
gjorde det nødvendig å tenke an-
nerledes, og parklederne ønsket seg 
et blad som var mer regionalt.

I dag er Mediehuset Framtia ferdig 
med en omfattende omstilling av 
IndustriFolk. For det første er bladet 
blitt avis, og hver utgave distribu-
eres som bilag i Framtia, avisen med 
størst Meløy-opplag. Dermed når In-
dustriFolk ut til langt fler. Og mens 

vi etter REC-velten 
hadde bare seks sam-
arbeidspartnere igjen 
fra næringslivet, har 
vi nå 13, og i hele 
Meløy. Flere skal 
komme, i tillegg til 
gjestevisitter fra andre 
bedrifter som ønsker å 
bli profilert i bladet.

Sist, men ikke minst: i år 
blir IndustriFolk månedsa-
vis! Mens vi til nå har gitt ut 
6 blader hvert år, tar vi fra nå 
kun en liten pause på som-
meren, slik at det ellers i året 
kommer nytt og fyldig Indus-
triFolk den midterste onsdagen 
hver måned. For å klare økningen, 
har vi økt bemanningen i bedriften.

Optimismen har for alvor vendt 
tilbake til Meløy. En lang rekke 
bedrifter satser sterkt, og lyk-
kes. Og felles for dem alle er at 
de har flotte arbeidstakere som står 
på og er hovedpersonene når vi gjør 
det som vi kan aller best: forteller 
suksesshistoriene.

Edmund Ulsnæs
Bilagsansvarlig 

Helt nytt blad
Meløy har vært i kraftig omstilling. Det har 
også dette bladet. IndustriFolk er bygget 
om til noe helt annet. Og enda bedre. 

mediehuset framtia presenterer: 

våre faste samarbeidspartnere:
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industri folk

bilfinger
Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD
Telefon: 03247 
www.is-norway.bilfinger.com/

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

reipå KnuSeri a/S 
Dalen 
8146 Reipå
Telefon: 414 05 549
Telefon: 416 63 626

HalSa bygg
Dalheimveien 2
8178 Halsa
Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

meløy eleKtrO
Kystveien 4
8150 Ørnes 
Telefon: 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

IndustriFolk gratulerer flotte 
arbeidsfolk i Meløy med rund-
dag i perioden fra 9. mars til 
13. april.

marine HarveSt
Marine Harvest Norway AS
8161 Glomfjord
Telefon:   75 75 27 60 
www.marineharvest.com

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

I dag er Mediehuset Framtia ferdig med en omfattende 
omstilling av IndustriFolk. For det første er bladet blitt 

avis, og hver utgave distribueres som bilag i Framtia, avi-
sen med størst Meløy-opplag.

StatKraft
75 72 34 50
Fykan 
8160 GLOMFJORD
www.statkraft.no



- giKK over all forventning 
- Vi hadde forsøkt tidligere 
å ansette folk med rette 
kvalifikasjoner, uten å lyk-
kes. Dette viser at det løn-
ner seg å tenke kreativt! 
sier Petter Abelsen. 
Han leder Statkrafts avdeling Glomfjord 
Services på Fykan, og hadde lett lenge etter 
aktuelle kandidater til de ledige stillingene. 
- Den første runden hadde vi svært mange 
søkere, men klarte ikke få ansatt noen. Re-
krutteringsprosessen var utfordrende, men i 
stedet for å bruke et rekrutteringsbyrå ville 
vi prøve selv, forklarer han til IndustriFolk. 

luKSuSprOblem
I forsøket på å finne en kreativ løsning slo 
de sine kloke hoder sammen med Meløy 
kommune. Resultatet ble å invitere de 
mest aktuelle kandidatene til stillingene 
til Glomfjord. Hensikten var å «selge inn» 
Meløy som sted å bosette seg. 
- Det var også viktig at de skulle få se 
hverandre, og dette ga oss en ypperlig 
mulighet til å observere dem utenfor en in-
tervjusetting. Vi visste at alle som kom var 
kvalifiserte, og det som gjensto var å få en 
forståelse av personene bak kompetansen, 
forteller Abelsen. 
Som arbeidsgiver er det viktig for Abel-
sen å bidra til lokal rekruttering, men han 
forteller at det også er viktig å få tilført ny 
erfaring og kompetanse utenfra. Og proble-
mene de hadde hatt under første forsøk var 
nå historie. 

petter abelsen inviterte meløy kommune 
til samarbeid om en rekrutteringsprosess 
litt utenom det vanlige. resultatet ble 
full-klaff.

- Vi fikk faktisk et luksusproblem. De var 
alle gode kandidater, og ingen skilte seg ut 
i negativ forstand. Derfor måtte vi vurdere 
hvem som hadde de aller mest positive 
egenskapene. 
Abelsen forteller at en prosess med å an-
sette nye kan ta opptil seks måneder, men 
at denne prosessen tok betydelig kortere tid 
for dem. 
- Det var også litt spesielt at vi fikk tak-
kehilsninger fra de som ikke fikk jobb, for 
flere var takknemlig for å ha vært med på 
dette. Jeg tror nok at de fleste hadde mer 
lyst på jobben etter de var med på dette 
opplegget, sier Abelsen. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Edmund Ulsnæs 

 vant jobbKampen
- Ingen av oss har vært 
med på en slik jobbsøker-
prosess før, der alle kandi-
datene møtte opp samti-
dig, forteller Rafed Hossain 
Tomo. 

Han er i likhet med Ihlaq Shakoor og Alek-
sander Gumos nytt ansikt på Statkraft på 
Fykan. Nå skryter de alle av selskapet som 
er deres nye arbeidsgiver, og måten de er 
blitt tatt imot på. 
- De solgte på mange måter inn Meløy som 
et attraktivt sted å bo, og det klarte de også. 
Jeg har bodd i Oslo hele livet og hadde 
ikke regnet med å havne så langt nord. Men 
jeg ble virkelig overbevist! forteller Ihlaq. 

Kreativ løSning
Statkraft hadde betydelige problemer 
med å fylle de ledige funksjonene på sitt 
interne servicesenter på Fykan i Glom-
fjord. Ledelsen la derfor en helt spesiell 
plan for hvordan de skulle trekke til seg de 
beste kandidatene. Resultatet ble en nokså 
kreativ løsning, der alle aktuelle kandidater 
kom til kommunen samtidig.
- For meg var det litt surrealistisk å se alle 
de andre kandidatene, men det skjerpet 
meg virkelig på en positiv måte, forteller 
Aleksander og smiler bredt. 
Statkrafts avdeling Glomfjord Services på 
Fykan hadde lenge lett etter en ingeniør 
til sin relévern-avdeling, en såkalt jord-
skiftekandidat til eiendomsavdelingen og 
en medarbeider som er spesialisert på det 
geografiske informasjonssystemet GIS. 
- Jeg følte at det var litt ekstra konkurranse 
blant de 7 av oss som hadde kommet gjen-
nom nåløyet. Personlig ble jeg veldig giret 
på jobben da jeg fikk se alt de kunne tilby 
av opplevelser utenfor arbeidsplassen, leg-
ger Aleksander til. 

det var etter en rekrutteringsprosess uten om det vanlige at Statkraft i glomfjord etter 
lang tids leting fant sine nye medarbeidere. dette klippet er fra framtia 22. september i 
fjor.

Personlig ble jeg veldig giret på jobben da jeg 
fikk se alt de kunne tilby av opplevelser uten-
for arbeidsplassen.

aleKSander gumOSKom gjennom nåløyet: aleksander gumos 
(foran), ihlaq Shakoor og rafed Hossain 
tomo var med på Statkrafts unike jobbsø-
kerprosess sist september. nå er de alle i 
full gang i sine nye og spennende jobber 
på fykan i meløy, og stortrives. 

møtet med nOrd-nOrge
Ingen av de tre nyansatte har noen kobling 
til Meløy. Ihlaq er født og oppvokst i Oslo, 
Aleksander er fra Polen og Rafed fra Ban-
gladesh. At de skulle havne så langt nord 
hadde ingen av dem trodd. 

- Det har blitt mange flyttinger siden jeg 
forlot hjemlandet Bangladesh for å studere, 
og jeg visste ikke helt hva jeg skulle for-

vente før jeg kom oppover hit. Jeg måtte 
gjøre litt sjekking, og ble overrasket over at 
jeg har dobbelt så mange venner på Face-
book som det bor folk i Glomfjord, legger 
Rafed lystig til. 
Syv kvalifiserte kandidater fikk oppleve 

Meløy på en fantastisk solskinnsdag sist 
september. Der fikk de omvisning i kraftan-
leggene, tur til demningene og sightseeing 

til Engenbreen. 
- I tillegg ble vi samlet til utflukter, middag 
på hotellet og fikk informasjon om både 
Statkraft og Meløy. Jeg har aldri hørt om 
noen som har valgt å gjøre det på denne 
måten, forteller Ihlaq. 

perSOnlige egenSKaper 
De er absolutt kvalifisert for jobben. Rafed 
har mastergrad som elektroingeniør og 
innen vindenergi, Aleksander har master-
grad i geoinformatikk og Ihlaq har master i 
eiendomsfag og er jordskiftekandidat. Pro-
sessen fra intervju til ansettelse gikk raskt, 
og de tre var på plass i Meløy allerede i 
november. De tror alle at det var de person-
lige egenskapene som var utslagsgivende 
for at akkurat de ble ansatt. 
- De ville nok se hvordan vi fungerte 
sammen med de andre kandidatene. Når 
man er i en jobbintervju-setting blir man 

kanskje litt stive, og på denne måten fikk 
de observere hvordan vi oppfører oss i 
hverdagen, forteller Rafed. 
De nevner alle møtet med Statkrafts infor-
masjonssenter i Glomfjord som en spesiell 
opplevelse, og at det var magisk å se stedet 
i strålende solskinn. 
- For min del var det viktig med fri-
tidstilbudene, da jeg liker å stå på ski 
og svømme. Kan hende de la merke til 
engasjementet mitt, og at det slo ut i positiv 
retning, legger Aleksander til. 
- Det er godt at du er aktiv, Aleksander. 
Rafed og jeg har ikke helt kommet oss i 
gang med treningen, bortsett fra fotball, 
selvfølgelig. Jeg hadde regnet med at det 
skulle være kaldt her oppe, men at det kom 
så mye snø på én gang, overrasket meg, 
kommenterer Ihlaq og ler. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Edmund Ulsnæs 

investerer i siKKerHet 
Marine Harvest bruker i 
overkant av to millioner 
kroner på nye gangbaner, 
og arbeidsforholdene er 
nå sikrere. 

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet

Det er i D-hallen i smoltanlegget, som er 
blant de aller største i verden i sitt slag, at 
utbedringene skjer.  For de gamle banene 
er erstattet med nye og langt bredere 
baner med rekkverk.  
- Slike er allerede montert i andre delen 
av hallen, for det ble gjort i forbindelse 

oppgradering for fire år siden, forteller 
teknisk sjef Bjørn Magne Johansen.

travelt 
Han forteller at denne utbedringen er en 
del av den første oppgraderingen, for fire 
år siden, men at det har vært vanskelig å 
få det gjennomført utbedringen på denne 
siden av hallen. 
- Vi har rett og slett ikke hatt mulighet til 
å gjøre det. Produksjonen har vært så tett 
i så mange år at vi ikke hadde sjanse til å 
få gjort alt på én gang. Men nå har vi klart 
det. 
I vinter er det montert 80 meter ny gang-

bane i hallen. Tilnærmet to meter bred, og 
klargjort for montering av rekkverk.
- De gamle gangbanene fungerte greit, men 
var smale og uten rekkverk. Nå er det mye 
bedre. 

SiKKerHet i fOKuS 
Bjørn Magne forteller altså at de nye 
gangbanene er mye bredere, og klargjort 
for rekkverk. 
- Vi gjør ikke dette fordi det har vært uhel-
dige hendelser, men på grunn av kravene 
til helse, miljø og sikkerhet. Når det er over 
to meter høyde skal det være sikring, og 
når karene her er tomme, er det langt ned, 

forklarer han.  
I tillegg til tryggere ferdsel kan man nå 
også mer lettvint gå mellom D1 og D2, 
altså de to avdelingene i hallen. 
- Det er satt opp tverrliggende gangbaner, 
så nå kan vi gå mellom avdelingene på 
samme nivået uten problemer, og dét er en 
god forbedring. 

iKKe Helt ferdig 
Marine Harvest har hatt inne SkaMik AS 
for å gjøre utbedringen, og Bjørn Magne 
skryter av firmaet. Nå har entreprenøren 
reist fra Glomfjord for å gjøre klar neste del 
av utbedringene. 
- Nå gjenstår kun rekkverkene. De skal 
produseres av det samme firmaet, siden de 
er spesialisert på sveising av aluminium. 
Så skal rekkverkene monteres på et senere 
tidspunkt, opplyser Bjørn Magne. 

Han er spent på hvordan monteringen skal 
gå, siden produksjonen kommer til å gå for 
fullt i tiden fremover. 
- Det er mulig de klarer det underveis i 
produksjonen. Problemet er ikke sprut 
fra sveisingen, men blinkingen. Det kan 
forstyrre fisken, og det kan vi ikke risikere. 
Men akkurat det finnes det nok en løsning 
på, smiler han. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Edmund Ulsnæs 

investeringer på over to millioner kroner 
har gitt 80 meter med ny gangbro i 
d-hallen på marine Harvest sitt anlegg 
i glomfjord. - utbedringene har tatt tid, 
for vi har hatt stor produksjon i hallen 
underveis, sier teknisk sjef bjørn magne 
Johansen.
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Under arrangementet skal det deles ut fag- og svennebrev for 2015, og vi inviterer alle mottakerne til 
å delta sammen med representanter fra sine lærebedrifter. Representanter fra Utdanningsavdelingen 
i Nordland Fylkeskommune og yrkesopplæringsnemnda (YON) vil også være tilstede, og det blir 
kulturelle innslag, bespisning, kaker og kaffe.

Tidspunkt: Fredag 11. mars klokka 14.00
Sted: Kantina ved resepsjonen i Glomfjord Industripark

Velkommen!

For mer informasjon: Thomas Maruhn, tlf. 93 00 61 14

post@mbs-as.no
telefon 75 71 99 00

FAGBREVUTDELING
Opplæringskontoret MBS har gleden av å invitere til vår tradisjonelleHar stålKontroll 

- Det tar meg et minutt med 
bil til jobben på Bilfinger, 
sier Filip Østmo (18)

Filip har vært platearbeider-lærling i bedriften 
siden september, og stortrives på jobb. Ikke 
minst de dagene han får prøve seg på prosjek-
ter han ikke har erfaring med. 
- Jeg tilegner meg ny kunnskap hver eneste 
dag, og det er målet mitt med lærlingetiden. 
Og det er ikke to helt like dager. En dag får 
han prøve seg på verkstedet, dagen etter må 
han ut i fabrikkene for å gjøre reparasjoner 
som har med stålarbeid å gjøre. Filip har med 

filip østmo

andre ord stålkontroll. 
- En slik jobb har vært drømmen helt siden jeg 
begynte på yrkesskolen. Derfor tenker jeg ikke 
så mye på hva jeg skal gjøre etterpå, for nå er 
fokuset mitt på å tilegne meg selv så stor faglig 
kompetanse som mulig, forteller Filip. 
Selvsagt håper han på fast jobb i Glomfjord, for 
Fillip setter pris på det gode arbeidsmiljøet han 
har blitt en del av. 
- Det er mye latter og alle kommer overens. De er 
klare over at jeg er lærling og er flinke med opp-
følgingen. De passer på at jeg lærer meg arbeids-
metoder som ikke ødelegger ryggen, og det setter 
jeg selvsagt veldig pris på, sier Filip fornøyd. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Kristine Karlsen

26. oktober 2015: informasjonssalen i 
Glomfjord Industripark er fullpakket av 
Yara-ansatte. Den nye konsernsjefen kom-
mer – han er på sin omfattende turné for å 
møte 12.000 ansatte verden over.
- Jeg ser en kontrast mellom alt engasje-
mentet og suksesshistoriene i Yara, og at 
dette slett ikke kommer godt nok fram i 
offentligheten! fastslår Stein Tore Hol-
sether i sin halvtimelange hilsningstale til 
Glomfjord-staben.
- Våre produkter øker effektiviteten til 
landbruket i hele verden, og Yara fortjener 
en langt mer prominent rolle i offentlighe-
ten. Dette vil jeg gjøre noe med! erklærer 
konsernsjefen.

mindre avSKOging
Og dét har han klart. For som denne Indus-
triFolk-artikkelen viser, har Yara i Norge 
de siste månedene fått stor oppmerksomhet 
i media både nasjonalt og lokalt. Gjød-
selprodusenten har nemlig unik kunnskap 
om landbruk og smarte miljøløsninger, og 
fabrikkene i Glomfjord og Porsgrunn bidrar 
til å løse en av verdenssamfunnets mest 
krevende utfordringer: å skaffe mat nok 
til en sterkt økende befolkning, men på en 
bærekraftig og miljøvennlig måte.
- Det er nyttig av og til å ta et skritt til siden 
og bli bevisst på at 6 millioner mennesker 

Øyne rettes 
mot yara
Yara Glomfjord og resten av 
det internasjonale konser-
net er sentrale når verdens 
landbruk må produsere mer, 
men miljøvennlig. Norske 
Yara er nemlig helt i tet på 
nytenking og utslippskutt.

yara i norge har fått stor og positiv medieoppmerksomhet i vinter. det internasjonale konsernet med fabrikker i glomfjord og porsgrunn er i tet på kunnskap om landbruk og 
smarte miljøløsninger. dette er blitt løftet fram i artikler i dagens næringsliv, dagsavisen, magasinet plot (en del av den digitale dagsavisen dagens perspektiv), magasinet ny 
vitenskap, regionavisa avisa nordland, lokalavisa framtia i meløy og her i industrifolk.

Det er nyttig av og til å ta et skritt til siden og 
bli bevisst på at 6 millioner mennesker får mat 
og et bedre liv med de produktene vi lager i 
Glomfjord.

arve JOrdal

arve Jordal

får mat og et 
bedre liv med de 
produktene vi la-
ger i Glomfjord, 
bekrefter fabrikk-
sjef Arve Jordal i 
Glomfjord.
- En løsning for 
mer landbruks-
produksjon er å 
fortsette avsko-
gingen, men 
skog er viktig i 
økosystemet. Så 
Yara vil og kan 
øke effektiviteten i landbruket med vår mi-
neralgjødsel, og på en miljøvennlig måte.

OppmerKSOmHet fOr yara
Dagens Næringsliv, Dagsavisen, magasi-
net Plot, magasinet Ny vitenskap, Avisa 
Nordland, Varden i Porsgrunn, Framtia i 
Meløy og dette bladet, altså IndustriFolk. 
Yaras innovasjonsarbeid og ledende rolle 
har vært slått opp i en rekke artikler de siste 
månedene. Plot og Ny vitenskap belyste 
hvordan Yaras katalysatorteknologi for ren-
sing av lystgass har redusert klimautslippet 
fra fabrikkene med 90 prosent, noe som til-

svarer halvparten av Norges totale utslipp. 
En stor artikkel i Dagsavisen presenterte 
hvordan Yaras rensemiddel AdBlue kan 
bidra til å redusere helsefarlige utslipp fra 
biltrafikken. Dagens Næringsliv møtte kon-
sernsjefen etter presentasjonen av en svært 
positiv kvartalsrapport, og på letten for å 
reise jorda rundt for å møte ansatte. Avisa 
Nordland, Framtia og IndustriFolk slo opp 
konsernsjefens beundring for pågangsmotet 
og forbedringsarbeidet i Glomfjord.

Små Og lure prOSJeKter
- For oss i Glomfjord dreier det seg om å ha 
livets rett, og da sammenliknes vi direkte 
med produksjonsanlegg i verden. Skal vi 
overleve må vi finne smarte løsninger for å 
jobbe enda bedre, sier Arve.
- Man kunne bygget en stor og moderne 
fabrikk, men det ville trolig blitt uforsvarlig 
kostnadskrevende. Derfor velger vi å lete 
etter de lure prosjektene der vi med relativt 
små kostnader kan oppnå store forbedrin-
ger. Dette har vi klart mange ganger, og da 
ser vi også at toppledelsen har stor tillit til 
at vi kan klare det igjen. Slik sørger vi for å 
overleve, mener Arve.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet6 7



livslang interesse 
Gard Angell Olsen (19) har 
vært elektrikerlærling hos 
Meløy Energi i seks måne-
der, men har koblet lednin-
ger siden barndommen. 

Han har fremdeles nesten to år igjen av 
læretiden, men er svært motivert. Selv om 
Fredrikstad-gutten har bodd i Meløy meste-
parten av livet, har han holdt på dialekten. 
Og interessen i elektrikerfaget har han også 
holdt på siden barndommen. 

- Det startet med å prøve seg frem på ting 
man egentlig ikke hadde lov til. Som å lage 
småkoblinger og kortslutninger. Du vet, 
ting som man synes er morsomt når man 
er liten.
Gard hadde litt lyst til å bli elektriker, og 
fikk støtte fra foreldrene. 
- Gamlingen sa at dette var et lurt yrke 
å satse på. Og jeg trives veldig godt her. 
Folkene er flotte og arbeidsmiljøet er svært 
godt. Dagene er varierte, men de starter 
alltid med en kaffekopp. Så er det mange 
forskjellige oppgaver, alt fra å montere 

stikkontakter til å legge skjultanlegg. 
Målet etter læretiden er å få erfaring 
innen yrket. 
- Jeg håper selvsagt på fast jobb når jeg 
er ferdig, men det får tiden vise. Jeg har 
lurt på om jeg skal bli elektroingeniør, 
men tror det er en fordel å ha erfaring 
i dette yrket før jeg tar den tekniske 
fagskolen. Det kunne vært gøy, men den 
avgjørelsen ligger lang inn i fremtiden. 

Tekst: Andreas Eik 
Foto: Kristine Karlsen terje Olsen gard angell Olsen 

fra HamarØy til melØy 
Terje Olsen (22) er ny 
automasjon-lærling hos 
Marine Harvest i Glom-
fjord, og han savner god 
mobildekning. 

- Jeg er fra Hamarøy, og har bodd på 
bygda nesten hele livet. Derfor hadde 
jeg ikke så mange forventninger til 
hvordan Meløy skulle bli, men det er i 
det minste mobildekning her. I alle fall 

noen steder, sier han og ler forsiktig. 
Terje har gått både på elektrolinjen og på 
data og elektronikk på videregående før 
han tok to år med automasjon. Nå skal han 
gjennomføre læretiden i Glomfjord over de 
neste ni månedene, betydelig kortere enn 
det som er vanlig. 
- Jeg har hatt et praksisår på Smolten AS 
på Hamarøy, der jeg jobbet på teknisk side. 
Det blir mye av det samme som her, men 
der kunne jeg ikke nå alle kompetansemå-
lene for å ta fagprøven. Men, med arbeids-
erfaringen kunne jeg få forkortet læretiden 

min, sier Terje. 
Selv om han kun har vært i kommunen i 
ett-par uker så har han fått et godt inntrykk 
av Marine Harvest. 
- Det er mye framsnakking og lite baksnak-
king her. Arbeidsmiljøet er med andre ord 
veldig godt. Jeg har ikke undersøkt om det 
finnes jobb til meg her etter læretiden, men 
det er også andre bedrifter i industriparken 
som er interessant for meg. Kanskje jeg må 
sjekke det litt nærmere etter hvert, avslutter 
Terje. 

Tekst: Andreas Eik 
Foto: Edmund Ulsnæs 

- det er bra tider for 
oss, med bygging 
av åtte gjennom-
gangsboliger for 
rødøy kommune, 
sier bjørn Kildal i 
Halsa bygg. 
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Om vi skal spinke og spare på utstyret blir det 
fryktelig kostbart å forsøke å ta igjen alt etter-
slepet.

bJørn KriStian Kildal

Bjørn Kildal er fornøyd med aktiviteten 
som familiebedriften Halsa Bygg har i 
disse dager. Blant annet er entreprenøren 
tungt inne i Rødøy med bygging av åtte 
gjennomgangsboliger i Rødøy. Oppdrag 
utgjør 9,9 millioner kroner pluss merverdi-
avgift.
- Det er gode tider for oss, ikke minst siden 
nabokommunen er effektive med å realisere 
slike byggprosjekter, forteller Kildal. 

impOnert 
Han framsnakker Rødøy kommune, som 
firmaet nå bygger gjennomgangsboliger for. 
Fire av disse ligger i Tjongsfjord, og Bjørn 
tar av og til turen for å sjekke fremgangen. 
- Selv om Meløy er satsningsområdet vårt, 
så er det ikke mange meter hit til Tjongs-
fjord. Jeg tror at Rødøy virkelig har forstått 
hva som menes med bolyst når de satser på 
nye leiligheter. Dersom man flytter til en 
kommune, og får en gjennomgangsbolig 
med muggsopp i hjørnene, så blir bolysten 
fort omgjort til boforrakt, tror han. 
Hele byggeperioden skal gjennomføres på 
et lite år. Bjørn er imponert over hastighe-
ten til Rødøy kommune, og mener andre 
kan lære av dem. 
- De bygger i stor skala, og er effektive 
fra de begynner planleggingen til det er 
gjennomført. Det er behov for slike boliger 
i alle grender, men ikke alle satser så mye 
som de gjør her.

Stabil arbeidSStOKK 
Vi går inn døra i en av gjennomgangsbo-
ligene i Tjongsfjord, og blir møtt av de 
to estiske arbeidere Ants Leies og Erki 
Truija. Med en gang de ser Bjørn, kommer 
spørsmålene. Han tar seg tid til å svare dem 
grundig, før han snur seg mot meg og sier:
- Vi har 40 personer ansatt, og jeg tror at 
vi kanskje er den største private arbeidsgi-
veren i Meløy. Vi har kanskje et marginalt 
overskudd i forhold til andre, men vi sys-
selsetter mange og investerer pengene vi 
tjener tilbake i firmaet. 
Bjørn tror at bedriften kunne økt overskud-
det dersom den hadde innført innkjøps-

stopp, men at dét ikke ville vært til fordel 
for firmaet. 
- Det er som med offentlige bygg, at det 
blir fryktelig kostbart å forsøke å ta igjen 
alt etterslepet. Jeg tror at man trives bedre i 
jobben når man har skikkelig utstyr og bra 
biler, og man blir litt mer stolt av bedriften 

når man gjør det bra. Det er nok derfor at 
vi har hatt en ganske stabil stab over mange 
år, sier han og kikker på esterne – de har 
sålangt jobbet for Bjørn i 8 år. 

byggpOrtalen
Med stor aktivitet i Rødøy blir det også 

flere turer over kommunegrensen for Bjørn, 
for han må sjekke at byggingen går etter 
planen. 
- Men jeg kommer meg ikke så mye ut av 
kontoret som jeg skulle ønsket, for vi har 
det travelt på flere kanter. Helst skulle jeg 
vært ute hver dag, men vi prøver å finne 

andre måter å være til stede på. 
Derfor satser Halsa Bygg på ny teknologi. 
Bjørn har nemlig full tiltro til sine ansattes 
kunnskaper. 
- Det er ikke slik at jeg alltid må være på 
stedet for å svare på et spørsmål. Alle har 
mail på telefonen, og sender ofte over 

et bilde dersom det er noe de lurer på. 
Selvfølgelig kunne mobilhastigheten vært 
bedre, men dette er noe vi jobber med, sier 
han. 
Mens han forteller går han gjennom leilig-
heten. Plutselig tar han opp et apparat som 
måler fuktinnholdet i treverket, plugger det 

inn i en planke og kikker på skjermen. 
- Jeg må følge litt med, for jeg kan ikke 
bare sitte på kontoret. Derfor har vi laget 
et byggportal-prosjekt som vi fikk om-
stillingsmidler til. Der skal alle ansatte, 
sertifikater, biler og kontrakter registreres. 
Alt skal inn der, og ingen av oss skal på en 

jobb uten at prosjektet ligger der. Siden alt 
er sporbart tror jeg at dette vil bedre både 
kompetansen og kundekontakten vår, sier 
Bjørn stolt. 

Tekst og foto: Andreas Eik 
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Halsa bygg har hatt stabilt høy sysselsetting, og er en av regionens største private ar-
beidsplasser. esterne ants leies (t.v.) og erki truija har jobbet for fimaet i mange år. 
- Jeg skulle gjerne brukt enda mer tid ute på byggeplassene, men vi har flinke ansatte, 
og mobilteknologi gjør at det er mulig med daglig oppfølging, sier bjørn. 

travelt – i flere Kommuner
- Å bygge gjennomgangs-
boliger i Rødøy er ikke 
noe problem, for selv med 
fergeturen er det langt kor-
tere til Tjongsfjord fra Halsa 
enn det er til Ørnes. 
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Det blir ikke mer solid enn Meløy Energi. 
Av alt som er menneskeskapt, og derfor 
sånn sett forgjengelig, kommer du, leser, på 
noe i Meløy som er særlig mer stødig enn 
energiprodusenten og -leverandøren Meløy 
Energi AS? Jojo, vi har demninger og 
voldsomme generatorer og Statkraft. Og vi 
har syrefabrikk og gjødselfabrikk og Yara. 
Men ellers, når vi snakker om det som 
for alvor er grunnleggende infrastruktur 
i et samfunn, da kommer vi ikke utenom 
Meløy Energi. Siden etableringen i 1938 
har selskapet prestert 77 år penselmalt med 
stabilitet, forutsigbarhet og trygghet for 
både samfunn og stab.

enKelt å lede
- Jeg tenker faktisk ikke på meg selv som 
leder i det daglige. Vi er en gjeng med bra 
folk som får jobben gjort i lag, sier Karsten 
I Hansen – ikke elverkssjef, men adminis-
trerende direktør, siden Meløy Energi er 
aksjeselskap siden 1997.

stabil parademarsj
Siden etableringen i 1938 
framstår Meløy kommu-
nale elektrisitetsverk og 
nå Meløy Energi som en 
parademarsj i stabil og god 
drift. Men fortsettelsen kan 
bli mer komplisert…

- dersom regjeringen får det som den vil i år, kan det bety mer byråkrati, økte kostnader for kundene våre og kanskje tap av arbeids-
plasser lokalt, advarte administrerende direktør Karsten i Hansen under eiermøtet i meløy energi i forrige uke.

I perioden fra 1997 til 2014 har Meløy 
Energi bidratt med 124, 1 millioner 
kroner til eier Meløy kommune, og i 
tillegg kommer selskapsskatt og skatt 
fra de ansatte. Så vi er en viktig bedrift 
der folk har det bra.

KarSten i HanSen

- Det har sikkert skjedd gnisninger, men alt 
i alt har det vært en veldig enkel oppgave 
å være lederen i denne bedriften, smiler 
65-åringen fra Strønstad på Austvågøya – 
han som har ledet det meget solide selska-
pet lengre enn noen av sine forgjengere.
Og selv om alle bedrifter har sine utfordrin-
ger, alle dager, framstår driften av Meløy 
kommunes eget kraftselskap utad som 
en sammenhengende parademarsj i stabil 
og god drift. I de tre årene 2012-14 var 
salgsinntektene på henholdsvis 122, 137 og 
125 millioner kroner, og selv om selskapets 
natur ikke er voldsomme driftsresultater og 
lønnsomhet, er likviditeten og soliditeten i 
Meløy Energi til å drømme om for de fleste 
andre aktører i næringslivet.

Hyggelig SamfunnSregnSKap
- I perioden fra 1997 til 2014 har Meløy 
Energi bidratt med 124, 1 millioner kroner 
til eier Meløy kommune, og i tillegg kom-
mer selskapsskatt og skatt fra de ansatte. Så 
vi er en viktig bedrift der folk har det bra, 
fastslår Karsten.
Meløy Energi har 27 ansatte i 2016, og 
et totalt sykefravær på lave 3,29 prosent 
i fjor. I tillegg til skatte-betalingen bidrar 
selskapet også i betydelig grad til øvrig 
næringsliv. De siste årene er nemlig alt fra 
17 til opp mot 42 prosent av tjenestebeho-
vet kjøpt i Meløy. I sitt eget samfunnsregn-
skap for 2015 beregner administrasjonen at 

Meløy Energi i årene 2012-14 bidro med 
henholdsvis 11, 12 og 14 millioner kroner 
til fellesskapet.
- Dette er summen av ting som skatt fra an-
satte, eiendomsskatt, utbytte til eier Meløy 
kommune, produksjonsavgift, investerin-
ger i fiber, sponsing og en del andre ting, 
forklarer Karsten I Hansen.

- dårligere beredSKap
IndustriFolk har i denne utgaven det hyg-
gelige oppdraget å presentere Meløy Energi 
som ny og fast samarbeidspartner bak 
bladet. Men, noen bekymringsfulle skyer 
truer på himmelen – det skjønner vi både 
etter forrige ukes eiermøte i Meløy Energi, 
og styremøtet dagen etter.
- Regjeringen vil at vi som eier det lokale 
strømnettet ikke skal få lov til å ha annen 
kommersiell virksomhet i samme selskap, 
altså for eksempel salg av energi. Dette vil 
bety oppsplitting i flere selskaper, større 
byråkrati, økte kostnader for kundene og 
kanskje tap av arbeidsplasser lokalt, og 
kanskje dårligere beredskap og forsynings-
sikkerhet, sa Hansen til eiere og styre.
I vår skal kampen stå politisk, i all hoved-
sak på nasjonalt nivå. Forslaget fra energi-
minister Tord Lien (FrP) har nemlig høstet 
motstand hos de fleste partier bortsatt fra 
hans eget og Høyre.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Vi befinner oss innerst i Sæterenga 
på Reipå. I dag er det skarpt og 
flott vintervær, men slik er det ikke 
bestandig for energimontør Ronny 
Eliassen og den unge lærlingen.
- Jeg synes jeg får flere utfordringer 
i dette faget enn som elektriker, 
begrunner Ruben Skjellstad valget 
av fagområde.
- Jeg liker tungt arbeid, å svette litt. 
Og så er det artig å være ute – helst 
vil jeg være ute og jobbe hele tiden.
- I all slags vær?
- Ja, det er bare artig når det er litt 
uvær. Når det blåser for mye, får vi 
ikke lov til å klatre i stolpene – litt 
dumt, for jeg liker action, smiler 
han.
Siden juni i fjor er sønnen til Tor-
stein og Ann Kristin og broren til 
Veronica altså energimontørlærling 
hos Meløy Energi, og læretiden 
skal være gjennomført til jul neste 
år. Denne formiddagen er driftssjef 
Jan Tore Roksøy med for å inspirere 
Rubens første mappeoppgave, med 
planlegging, sikker jobb-analyse, 
gjennomføring og dokumentasjon 
etterpå. Meløy Energi har hatt lær-
linger i dette faget siden 1983, og 

Jeg liker tungt arbeid, 
å svette litt.

Ruben Skjellstad (18) 
vil være ute i vær og 
vind og jobbe hardt. 
Derfor blir han energi-
montør.

ruben Skjellstad

om lag 60 er uteksaminert siden da.
- Det er ikke ledig noen faste jobber hos 
Meløy Energi nå for tiden, men jeg har 
ikke noe imot å reise ut av kommunen, 
heller.  Vi får se, det er lenge til, sier 
Ruben Skjellstad.
  
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Helt siden 
etableringen 
har meløys egen 
energileverandør 
stått for solid 
og forutsigbar 
drift og stabile 
arbeidsplasser. 
Her er energi-
montør ronny 
eliassen (t.h.) 
ute på oppdrag 
sammen med 
lærling ruben 
Skjellstad.

BuNNSOLIDE MELØY ENERGI BuNNSOLIDE MELØY ENERGI

Meløy kommunale elektrisitets-
verk etableres 8. desember, med 
kraftverk-utbygger Bernt Lund som 
styreleder, og Hydro-direktør Johs. 
Høegh som nestleder.

Lysvatn kraftstasjon ved Ørnes 
settes i drift 17. mars med ka-
pasitet på 20 GWh. Kunne den 
gang dekke hele kommunens 
behov – i dag knapt 20 prosent.

Nytt administrasjonsbygg og ho-
vedbase tas i bruk i januar. Til da 
hadde montørene hatt kummer-
lige mønstringslokaler i Dybviks 
kai-lager på Ørnes.

M/S Meløykraft leveres fra Kvalvik 
Mek. i Rødøy i februar, funksjonell 
og med kran.  Før hadde man M/S 
Lamda fra 1952 og deretter den 
første Meløykraft.

Meløy Energi er svært tidlig ute på 
landsbasis med å etablere fjern-
styring. Brytere i hele linjenettet 
kan betjenes fra hovedbasen og 
stasjonene. 

Energiloven vedtas 29. juni og 
gir fritt marked på energisalg og 
energiutbygging. Meløy Energi har 
leveringsplikt, men abonnentene 
kan selv velge leverandør.

Overtar transformator i Glomfjord 
fra Statkraft for å sikre forsyning i 
hele Nordre Meløy. Ny forbindelse 
bygges fra Glomfjord til Spildra.

melØy energi 
i 77 år

"

FORTSETTER...
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 Meløy Energi

Etablert i 1938 som Meløy kommunale 
elektrisitetsverk, omdannet til det kommunale 
aksjeselskapet Meløy Energi AS 1. juli 1997.

Administrerende direktør er Karsten Ingvald 
Hansen (f. 1950), som har ledet selskapet 
siden 1991. Han etterfulgte da Johan Jørgen-
sen (1981-91), Alf Hogstad (1962-81), Agnar 
Holdahl (1953-61), Hans Selanger (1949-52), 
Thoralv Karlsen (1946-49), Birger Johansen 
(1945-46) og Håkon Pettersen (1939-45).

Styreleder i Meløy Energi er i dag Kjell Sahl, 
som er politisk valgt for Høyre. Andre styre-
medlemmer er Anne Marit Olsen (Ap), John 
Kildal (Sp), Ole Erikstad (FrP), Lisa Kildal (H) 
og Torstein Myrvang (ansatte).

Meløy Energi skilte i 1998 ut sin installasjons-
avdeling i selskapet Meløy Elektro, som har 18 
ansatte. Selskapet Meløy Energi har 27 ansatte.

BuNNSOLIDE MELØY ENERGI BuNNSOLIDE MELØY ENERGI

- Jeg skjønner ikke hvor tiden ble av! Men 
det er altså et faktum at jeg snart har hatt 
denne jobben i 25 år – det er vel bare å 
akseptere, smiler Karsten Ingvald Hansen.
Han er litt mer gråhvit i luggen enn han ka-
ren vi akkurat har sett bildet av i e-verkets 
jubileumsbok fra 1988. Og brillene er nok 
litt mindre, litt mer 2016. Men fortsatt er 
han den litt ydmyke og sympatiske karen 
med bred dialekt, han som gjerne lytter 
mer enn han snakker. Karsten I Hansen er 
blitt 65 år, og er allerede med god margin 
bedriftens lengst-sittende toppleder noen 
gang.

SnaKKer iKKe meSt
- I en kort periode var også jeg engasjert i 
lokalpolitikken. Og det var da en kar sa til 
meg noe som jeg har lagt meg på hjertet, 
og som jeg forsøker å etterleve som leder, 
forklarer han som har bodd på Ørnes i snart 
40 år, men altså fortsatt har dialekten med 
seg fra Hadseløya.
- Han sa: «Jeg har fått 1 munn og 2 ører. 
Det er for at jeg skal lytte dobbelt så mye 
som jeg snakker». Dette synes jeg fortsatt 
er kloke ord. Så nei, du har rett, jeg er nok 

lytter og leder
Han tenker ikke på seg selv 
som leder, og han lytter 
mer enn han snakker. Kar-
sten Ingvald Hansen (65) 
er Meløy Energis lengst-
sittende toppleder.

Han er sjelden den som dominerer eller snakker mest i møter, Karstein i Hansen. - Jeg forsøker å lytte mer enn jeg prater, sier han som 
har ledet meløy kommunale elektrisitetsverk og deretter meløy energi i 25 år.

Han sa: «Jeg har fått 1 munn og 2 ører. Det er 
for at jeg skal lytte dobbelt så mye som jeg 
snakker». Dette synes jeg fortsatt er kloke ord.

KarStein i HanSen

På jobb oppfatter jeg 
meg ikke så voldsomt 
som leder. Vi er en 
gjeng med bra folk 
som får jobben gjort 
i lag, det er dét som 
teller.

KarStein i HanSen

ikke den som snakker mest i et møte her på 
huset. Jeg leder møtene, men jeg er opptatt 
av å få innspill fra de andre. For å få dét 
må jeg slippe dem til. Det er viktig å lytte, 
og jeg forsøker å høre på hva folk har på 
hjertet først. 
- Om vi ikke enes om en sak, er det uansett 

mitt ansvar å ta en beslutning. Da prøver 
jeg å være ærlig og rettferdig, forteller 
Karsten.

ville nOrdOver
Som for så mange andre var det en stor 
tilfeldighet da fiskersønnen og elektrike-

Meløy kommunale elektrisitetsverk omdannes 
til aksjeselskapet Meløy Energi, som er heleid 
av Meløy kommune og i 2016 har 27 ansatte.

Installasjonstjenestene skilles ut som det nye 
selskapet Meløy Elektro AS, som eies av Elektro 
AS (75 %), Meløy Energi AS (15) og Roger 
Stormo (10).

Første kontrakt på kjøp av Meløy kommunes 
konsesjonskraft på 170 GWh, som så skal 
videreselge. Nåværende avtale gjelder ut 2018, 
men reforhandles i år.

Meløy Energi overtar levering av kraft til Glom-
fjordsamfunnet, med installasjoner og vedlikehold. 
Anleggene er for en stor del integrert i industripar-
kens systemer.

Stam-fiberkabel legges fra Ørnes til Glomfjord 
og videre sørover, delfinansiert av fylket og med 
Meløy Energi og Signal Bredbånd som samar-
beidspartnere. 

17. september åpnes Meløy Energis første små-
kraftverk i Rendalsvik i Glomfjorden. Investering 
og eierskap i samarbeid med grunneier Arnt 
Jørgensen. 

ren fra Vesterålen endte opp i Meløy, av 
alle steder. Etter yrkesskolen og teknisk 
fagskole på Melbu gikk nemlig turen til 
Oslo og jobb som elektriker i sju år, ved 
ærverdige Christiania Spigerverk. Men 
paret ville nordover – Karsten fra Strøn-
stad på Austvågøy og Ann Eirin fra Myre 

hadde fått sin førstefødte Odd Arne. Så da 
Karstens bror sladret om en stilling ledig i 
Meløy, ble det søkt. Driftsassistent i Meløy 
kommunale elektrisitetsverk. Og til tross 
for at Ørnes var bondebygd så det holdt, 
og kona hadde god jobb i meglerkontrol-
len i Handelsdepartementet: flyttelasset ble 

sendt nordover.
- Og jeg har trivdes fra første dag. Men 
vi skulle bare bli i to år. For jeg kom fra 
industrien, og var fascinert av den bran-
sjen – fikk jobb på jernverket i Mo i Rana 
– det var spennende med oppbyggingen 
som foregikk der. Jeg var nede og så på 
forholdene, men likte meg vel egentlig ikke 
på Mo, og syntes ikke jeg kunne forlate 
oppgavene mine her. 

gJengen SOm teller
Så Karsten ble på Ørnes. Og etter at drifts-
assistenten hadde fungert som bestyrer ved 
el-verket både i en periode på starten og 
på slutten av 80-tallet, overtok han jobben 
permanent fra -91.  Underveis var hus blitt 
bygget i Mosvolddalen, og jentene Anne 
Karin (f. 1980) og Elin (f. 1986) hadde 
kommet i verden etter Odd Arne (f. 1973). 
Sistnevnte er i dag lege i Tromsø, Anne Ka-
rin er også lege og bosatt ved Trondheim, 
mens Elin er bioteknolog og bor i Oslo.
- På jobb oppfatter jeg meg ikke så vold-
somt som leder. Vi er en gjeng med bra folk 
som får jobben gjort i lag, det er dét som 
teller. Men jeg skjønte raskt at jeg måtte 
gjøre et valg, husker han tilbake.
Karsten hadde nemlig bakgrunn fra både 
høyspent og lavspent, og måtte velge. Så 
mye skjer på utstyrssiden at det er umulig 
å holde seg oppdatert på alt, hele tiden. 
Karstens valg ble høyspent, og selv om han 
i 25 år har vært administrativ sjef: 
- Så deltar jeg fortsatt i vaktsystemet vårt. 
Vi er en liten bedrift, så når det er uvær og 
noe skjer, mønstrer jeg fortsatt på vakt, og 
dét er bra.

fravær SOm bidrar
- Meløy Energi er kjent for å ha en stab der 
mange er samfunnsengasjert, ikke minst i 
lokalpolitikken?
- Ja, det kan av og til være lite folk på jobb 
når det er politiske møter. Jeg vet ikke helt 
når det ble slik, det har kanskje vært slik 
bestandig. Men jeg gikk jo i baret en gang, 
hehe, da jeg i lunsjen sa tydelig fra om hva 
jeg syntes om et vedtak i skolestyret. Det 
ble stille rundt bordet – det viste seg at det 
var lederen i skolestyret som satt ved siden 
av meg…
- Nei, det er klart at det har vært krevende 
i perioder, altså at så mange i staben vår er 
politisk aktive – det blir en del fravær. Men 
jeg tenker at dette i den store sammenhen-
gen er positivt, altså at folk er engasjert, og 
at Meløy Energi på denne måten bidrar ved 
å ta vår del av samfunnsansvaret!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet

dette er styret i meløy 
energi fram til somme-
rens generalforsamling. 
fra venstre anne marit 
Olsen (ap), Ole erikstad 
(frp), Kjell Sahl (styrele-
der, H), John Kildal (Sp), 
torstein myrvang (ansat-
te) og Kjell ivar Hansen 
(H), denne dagen vara 
for lisa Kildal (H).
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marianne Johansen er nytilsatt 
gruppeleder for molab glomfjord 

tilbaKe på laboratoriet 
- Jeg har brukt mye tid 
på å sette meg inn i gjød-
selproduksjon, for det 
var flere typer enn jeg 
ante, forteller Marianne 
Johansen. 

Hun er nytilsatt gruppeleder for Molab i 
Glomfjord, og er tilbake i industriparken 
etter noen års fravær. Marianne var ikke sen 

om å søke da lederstillingen ble lyst ut. 
- Det bor en laborant i meg, og det var 
godt å være tilbake i parken igjen. Og her 
har jeg tenkt å være lenge, sier hun. 

KOmpetanSe-fOKuS 
Marianne er fra Storjord i Tysfjord. Etter 
hun var ferdig med idrettsfag i Bodø 
studerte hun til å bli bioingeniør i fem 
år i Tromsø. Etter seks år som laborant i 
Bodø bar turen til Meløy og industrien.
- Jeg var laborant ved SiC Prosessing i 
noen år, men siden 2012 har jeg job-
bet ved Meløy videregående skole. Det 
er ikke slik at det dukker opp mange 
laborantjobber i Meløy, og det er innen 
dette feltet at jeg har mest kompetanse, 

forteller hun.
Nå har hun personalansvaret for Glomfjord-
avdelingen, som har fire faste ansatte i tillegg 
til én lærling. Og Marianne forteller at de 
bærer et stort ansvar. 
- Derfor har vi strenge opplæringsrutiner for å 
fokusere på kompetansen. Vi har årlige tilsyn 
av metodene vi bruker, for prøvesvarene skal 
være korrekte. Det er store verdier det er 
snakk om. 

allSidig JObb
Med Yara som den største lokale kunden er 
Molab en viktig del av kvalitetssikringen av 
gjødselproduksjonen. Marianne har vanskelig 
for å beskrive hvordan en typisk dag på jobb 
er, for de har mange forskjellige oppgaver. 

- Det er mange forskjellige analyser 
vi skal gjøre, og mange forskjellige 
metoder. Hvor mange vet jeg faktisk 
ikke, men det er en del. Jeg har brukt 
den siste tiden på å få en oversikt over 
produksjonen, for vi må levere en god 
kvalitet på tjenesten. Derfor jobber vi 
med den hele tiden, forteller hun. 
Under REC-tiden hadde Molab flere 
kunder i industriparken, så Marianne 
ser med spenning på de potensielle 
nyetableringene i årene som kommer. 
- Siden vi har flere avdelinger av Molab 
i Norge så gjør vi oppdrag fra bedrifter 
langt utenfor Meløy. Vi har metoder 
som de andre Molab-avdelingene deler 
på. Dette er en god arbeidsplass og de 
fleste blir værende her lenge. Det har 
også jeg tenkt å gjøre, for det er spen-
nende tider for vår bransje. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Edmund 
Ulsnæs 

- Vi kaller det jo «hacker-kroken» der vi 
sitter – her er mange unge med stor inter-
esse for data, ja, folk som de fleste vil kalle 
nerder, smiler Kristian Kolberg (23).
I hovedbasen til Elektro Bodø i Energihu-
set viser han oss sin nye hjemmebane. Her 
har han det siste året hatt fast jobb som 
montør i automasjonsavdelingen, men med 
formell status som automatikerlærling. 
Straks tar han fagprøven, og siden han 
allerede er fagutdannet elektriker, er han 
en anvendelig mann for Elektro, som igjen 
samarbeider tett med Meløy Elektro.
- Dette er en veldig spennende arbeids-
plass, og jeg kommer godt overens med 
folkene her. En typisk arbeidsdag kan være 
å programmere eller gjøre research ved 
PC-en. Men like typisk er det med en 12-ti-

REC-velten stoppet Kristian Kolbergs plan om å bli automa-
tiker. Men glomfjordingen visste råd, og nå er han straks 
både elektriker og automatiker - med god hjelp fra Meløy 
Elektro.

Kristian Kolberg 

mersdag ute i felten med installasjon, som 
i Gildeskål, der jeg har vært mye det siste 
året. Eller så kan jeg bli sendt på ulike 
småoppdrag her i byen, forteller Kristian.
Født og oppvokst i Glomfjord valgte han 
automasjon på videregående, og var på tur 
inn i læreplass på REC da waferproduksjo-
nen veltet i 2011-12. Kristian hoppet over til 
elektrofag, og ett år senere gav Meløy Elek-
tro ham læreplass. Og, 2 ½ år senere hjalp 
ledelsen i samme bedrift ham til jobb og ny 
læreplass hos storebror Elektro i Bodø.
- Samboeren min Irene skal studere etter 
at hun i vår tar fagbrevet som helsefagar-
beider. Så får vi se hvor vi havner i løpet 
av de neste årene, sier Kristian.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ragnar Drevvatne er svært fornøyd med 
den kommunale investeringen i såkalte 
SD-anlegg ved skolene i Glomfjord 
og på Ørnes, i fritidsbadet og i Halsa 
barnehage.
- Det ene er reduksjonen i energiforbruk, 
og altså lavere kostnader. Men i tillegg 
gir dette oss muligheten til å overvåke 
inneklimaet. Kravene er strenge til både 
varme, luftkvalitet og akustikk og mer, 
og med disse anleggene har vi langt 

stor gevinst
- SD-anleggene gir betydelig gevinst for oss, på flere 
måter, fastslår prosjektlederen i Meløy Eiendom KF.

bedre mulighet til å overvåke og kontrol-
lere. Dessuten kan vi på denne måten følge 
bedre med på at de tekniske innretningene 
fungerer, og får alarmer dersom det er av-
vik, opplyser han.
Satsingen på SD-anlegg i offentlige bygg 
vil fortsette, og Meløy Eiendom KF forsø-
ker å planlegge dette inn i forbindelse med 
større renoveringer.

Tekst: Edmund Ulsnæs

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet

- Dette er helt, helt nytt for meg, og det er 
upløyd mark for oss alle, så det er mye å 
lære, innrømmer vaktmester Rune Eriksen 
ved Ørnes skole.
- Men det fungerer jo. Hver morra når jeg 
kommer på jobb logger jeg meg inn for å se 
at alt stemmer – temperatur, lys, ventila-
sjon, varmepumpe, forteller han.

fra pc HvOrSOmHelSt
Sentral driftsstyring, heter det. Og bak-
grunnen? En kombinasjon av A) spen-
nende teknologisk utviklingsarbeid og B) 

Millimeteroversikt med noen tastetrykk. Lavere energi-
forbruk. Lavere kostnader. Dét blir resultatet når Meløy 
kommune samarbeider tett med Meløy Elektro om såkalt 
SD-styring i byggene sine. 

fra sin pc på vaktmesterkontoret kan rune eriksen (t.v.) styre både lys, varme og ventilasjon i aktivitetsbygget 
ved ørnes skole. det kan også Kristian Kolberg gjøre fra kontoret hos elektro i bodø – han var med på å installere 
anlegget da han jobbet i meløy elektro.

strengere krav til offentlige bygg om å kutte 
energiforbruket. Her på strøket har Meløy 
kommune samarbeidet tett med Meløy 
Elektro og Elektro i Bodø. For å installere 
utstyr og få opp og gå nettopp SD-styring 
både ved Ørnes skole, Glomfjord skole og 
Meløy Fritidsbad.
- SD-styring betyr rett og slett at man fra en 
PC, for eksempel på vaktmesterens kontor 
eller hos oss her i Bodø, kan gå inn og 
overvåke anlegget i et bygg. Man kan regu-
lere temperatur, lys, pumper osv., forteller 
Kristian Kolberg.

Vi møter den tidligere elektrikeren i Meløy 
Elektro på kontoret hos sin nye arbeidsgi-
ver, Elektro i Bodø. Det siste året har han 
vært mye på reisefot for å installere SD-
styring, ikke minst i Gildeskål kommune, 
som har installert dette i flere vann- og 
avløpsanlegg. Nå viser Kristian fra Glom-
fjord oss skjermbildet for Ørnes skole, og 
knappene for å klikke seg inn på andre 
offentlige bygg i Meløy.

Sparer, Sparer, Sparer
- Ja, hensikten er å spare energi. Her i ak-
tivitetsbygget på Ørnes står det en varme-
pumpe som henter varme fra lufta, kjører 
det over i vannrør og varmer vannet som 
skal sirkulere. Varmepumpa forvarmer for-
resten også alt varmtvannet inn til bygget – 
dette sparer man masse energi på. Vår jobb 

er å 
tenke på 
den min-
ste lille 
ting som 
kan få ned 
energiforbru-
ket, forklarer 
Kristian.
Som lærling i 
Meløy Elektro var 
han med på installa-
sjonsarbeidet i aktivi-
tetsbygget, og nå, som 
montør og automatikerlærling hos Elektro, 
har han vært med på å tenke ut automatise-
ringen og sette opp selve SD-styringen.
- Ved en skole er det jo vaktmesteren som 
skal styre dette, eller de kan gjøre det fra 

rådhuset. 
Men se her, 

på fritidsbadet – her 
er det en mann hos oss i 

Bodø som det neste året skal styre 
anleggene. Så skal det dokumenteres for 
Meløy kommune hva man har klart å kutte i 
energiforbruket.

vil StyrKe i meløy
For forbruket kuttes, og selvsagt kostna-
dene for byggeieren. Meløy Elektro er en 
del av Elektro-systemet, og samarbeider 
tett med Bodø-miljøet. Folkene i Energi-

Kristian – dobbelt Kompetent

huset reiser ned, møter Meløy 
kommune, prosjekterer anleggene og 

lager deretter spesifikasjonene som Meløy 
Elektros menn trenger for å installere.
- Vårt ønske er at Kristian Kolberg etter 
noen år i Bodø-miljøet kan komme tilbake 
til Meløy og styrke vår kompetanse på SD-
anlegg, slik at vi kan gjøre en enda større 
del av disse oppdragene selv, forteller fag-
ansvarlig Ronny Andersen i Meløy Elektro.
Selv prosjekterte han for noen år siden 
anlegget som har gjort at Meløy kirkekon-
tor sparer hundretusener i energiforbruk i 
kirkene i Glomfjord, på Halsa og Reipå.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

styrer og sparer, ved pC-en
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eventyret på fOrøya

 
- Fordi det har vært spennende, hver en 
dag, jeg har aldri gruet meg til å gå på jobb, 
ingen dager har vært like!
Kjell Wilmann svarer raskt og uten å nøle. 
På hvorfor han, fiskeren og røkteren som 
ble hentet til fiskefôrfabrikken av Odd Tor-
rissen, aldri dro igjen. For så er han i dag 
superveteranen på EWOS, én av de aldeles 
få som har vært med fra første øyeblikk, 
den spennende sommeren i 1989.
- Når jeg går av med pensjon til jul, så blir 
det 28 ½ år at jeg har vært her. For jeg skal 
gå av på 62 år, jeg har fått en avtale jeg er 
fornøyd med.

Da han kom innfor dørene i 1990, som 
sesongarbeider, hadde han nok ikke forven-
tet at han skulle bruke de neste 26 årene i 
bedriften. 
- Jeg har nesten vært her for lenge, men 
det er vanskelig å forestille meg en annen 
arbeidsplass. 

KOntOrmann på fabriKKen 
Første gangen Ringøy kom inn på pak-
keriet, som 25-åring, hadde han med seg 
utdanning innen handel og kontor. Målet 
var sesongarbeid i ett års tid, men da året 

stolt av jobben
Han var med helt fra star-
ten – nå nærmer han seg 
slutten på karrieren som 
straks har vart i 28 år. Og er 
stolt over det han har fått 
være med på. 

Kjell wilmann (61) er den ene av to i da-
gens fiskefôr-stab som har vært med helt 
siden starten sommeren 1989. Han er stolt 
av det han har fått være med på.

- Men jeg skal nok fortsette litt. På tilkal-
ling, som sommervikar, kanskje. Det er det 
sosiale, så klart, jeg må treffe han Johnny 
og de andre igjen – det er dette som er ka-
meratgjengen min, både på og utenfor jobb!

KJell ble med
Han er stolt, Kjell. Stolt over å ha jobbet, 
så lenge, i heimbygdas hjørnestein EWOS. 
Stolt over den fantastiske utviklingen og 
oppbyggingen han har fått være på med si-
den natt og dag-jobbingen den første tiden. 
Og stolt over det Odd Torrissen fikk til, og 
fikk ham selv med på.
- Du vet, jeg var egentlig fisker. Rett fra 
skolen og om bord som 15-åring. Jeg gikk 
på land da den første ungen kom i 1981, og 
da hentet Oskar Torrissen meg til klekkeriet 
for ørret og laks i Bjærangen – det første 
i landet. Men så var det jo at den gamle 
sildoljefabrikken stengte i 1985, og at Odd 
kjøpte anlegget og bygde opp det nye. Da 
ble jeg med ham hit, husker Kjell.
Og da noen få utvalgte ble sendt en måned 
på opplæring i fôrfabrikken på Bergneset i 
Troms, var Kjell den ene. Sommeren 1989, 
og han mener å huske at det var 18. august 
at prøvestarten gikk på Halsa.

den førSte gJengen
- Vi var her mer eller mindre natt og dag, 

og det var både spennende og rart – dette 
hadde ingen av oss prøvd før. I starten 
lagde vi hundefôr i lavsesongen, da måtte 
de fleste siloene tømmes først, mye arbeid.
Mens EWOS-produksjonen i dag har vært 
oppe i 200.000 tonn årlig, var den den 
gangen 10.000. Og mens dagens beman-
ning er over 30, var Kjell & Co. bare 6-7 
mann, og vintrene var stille. Kjell husker 
Finn Stavnes, Per Karlsen, Halvard Angell, 
Harry Ludviksen, Jens Rune Pedersen, 
Jan-Paul Karlsen og Einar Torset som den 
første gjengen. Og én på vedlikehold, Arn-
løv Paulsen. Han har gjemt en av de første 
kjeledressene, den med bedriftsnavnet KS 
Forøy trykket på. Senere ble eierskiftene 
flere, via fusjonen med NorAqua-kjeden 
og til oppkjøpet av EWOS i 2000. Og til 
EWOS i dag er kjøpt av Cargill.
- Det har vært nye ting å løse hver eneste 
dag, og vi har fått stor frihet. Og fornyelse 
og nybygg og nytt utstyr hele tiden. Se på 
kaia her nede, den blir bare større og større 
for å ta imot større og større båter, og dét er 
jeg sikker på kommer til å fortsette! 

altmuligmannen 
- Med en utdanning i han-
del og kontor hadde jeg 
ikke trodd at jeg skulle få 
så mange forskjellige opp-
gaver på EWOS, forteller 
Børge Ringøy. 

- for meg er det vanskelig å forestille med 
en mer allsidig arbeidsplass enn her på 
ewOS, sier børge ringøy, som har jobbet i 
bedriften i 25 år. foto: edmund ulsnæs 

hadde gått ble Ringøy fast ansatt. 
- Det ble tre år i produksjon og på pakke-
riet, men så fikk jeg nye oppgaver. I 1993 
startet jeg som kvalitetsleder, og siden 
da føles det som om jeg har vært innom 
de fleste funksjonene her inne, sier han 
muntert. 
Som kvalitetsleder hadde han ansvar 
for å følge opp kvaliteten på produktet, 
både kjemisk og fysisk. Den jobben likte 
Ringøy, men etter tre år tok han på seg nye 
oppgaver nok en gang. 
- Ja, jeg klarer ikke være i ro. I 1996 gikk 
jeg over i stillingen som produksjonsleder, 
og den jobben hadde jeg i årene frem mot 
årtusenskiftet. 

OmOrganiSeringer
Mot slutten av 90-tallet økte EWOS pro-
duksjonen, og dét forteller Ringøy at de 
ansatte merket godt. 
- I 1997 produserte vi 40.000 tonn, og økte 
jevnt og trutt i årene som kom. En konse-
kvens av produksjonsøkningen var at vi 
økte bemanningen, og derfor ble det enda 
et skifte. Jeg hadde ikke trodd jeg skulle få 
så mange forskjellige oppgaver siden jeg 
har min utdanning innen handel og kontor, 
ler han. 
Og de nye oppgavene var på teknisk side, 
på vedlikehold av prosessutstyret. 
- Jeg var prosesstekniker i noen år, men 

det var ikke slutt der. Etterpå har jeg vært 
innom jobben som reseptleder, som skal 
optimalisere innholdet i produktet. Og for 
ikke å glemme at jeg var prosessansvarlig 
en stund. Som du sikker skjønner så har jeg 
vært med på ett-par omorganiseringer!

triveS gOdt 
Ringøy tror han har vært innom de fleste 
funksjonene i bedriften, og trives godt med 
dét. Han mener grunnen til at han har hatt 
så mange forskjellige oppgaver er at han 
kjenner fabrikken veldig godt. 
- I dag jobber jeg faktisk som fabrikk-
system- og prosjektansvarlig. Jeg har 
ansvar for IT-systemene som styrer deler 
av produksjonen, samt at jeg tar på meg 
noen andre oppgaver også dersom noen er 
sykemeldt. Man må hjelpe til der man kan, 
ikke sant? 
For han liker utfordringer i arbeidslivet, 
og forteller at det har vært spennende hele 
tiden på EWOS. 
- Jeg har selvfølgelig vurdert andre jobber 
underveis, og jeg har fått tilbud fra andre. 
Men jeg trives superbra her, og dét er 
viktig. Ikke alle dager er like bra, men jevnt 
over har dette vært en flott arbeidsplass. Jeg 
kunne i alle fall ikke tenkt meg å gjøre noe 
annet, konkluderer Ringøy. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Edmund Ulsnæs 

invis feiret
sine 10 år 

- Vi er flinke til å omstille 
oss, og dét klarer vi på 
grunn av de dyktige fol-
kene som jobber i INVIS, 
forteller gründer Bjørn-
Wiggo Eriksen. 

Etter både oppturer og nedturer kan 
medarbeiderne i INVIS samles rundt 
bordet for å feire seg selv. Nå er al-
lerede ti års drift tilbakelagt, og de ser 
frem til de ti neste. Og selv om Bjørn-
Wiggo Eriksen har overlatt roret til Pål 
Einar Olsen, er han fremdeles motivert 
for fortsettelsen. 
- Jeg hadde troen på konseptet da jeg 
startet. Da hadde jeg to tomme hender 
og satte huset i pant, og jeg hadde nok 
ikke forventet at vi kom til å sitte åtte 
stykker rundt bordet på denne dagen! 

gOd Stemning 
Bjørn-Wiggo sier at tiden har gått 
veldig fort siden han startet opp 
alene. INVIS er den eneste bedriften 
i Nord-Norge som har spesialisert seg 
på 3D-modellering, laserskanning og 
industrimåling. At de er dyktige i det 
de gjør, kan andremann inn i bedriften, 
Tor-Christian Kristiansen bekrefte. 
- Det kan ha med at vi jobber veldig 
allsidig, og da flyr timene fort. Blir det 
like morsomt i fortsettelsen så feirer vi 
nok 20-årsjubileum før vi aner ordet av 
det. 
Latteren sprer seg gjennom rommet, 
for stemningen er tydeligvis på topp. 
Tredjemann ansatt, Bjørn Tore Hansen, 

hadde jobbet ni år sørpå og var i gang 
med ingeniørutdanningen da han kom i 
kontakt med bedriften. 
- Jeg var hjemme på juleferie i 2009 
da jeg ble invitert på lunch. Der ble jeg 
tilbudt jobb, og dét var motiverende 
siden jeg ikke var ferdig med studiene 
ennå. For meg var det betryggende og 
motiverende, kommenterer han. 

dOKumenterer KunnSKapen
Selv om hun jobber på en mannsdo-
minert arbeidsplass, er Rose-Helen 
Hetzler en av gjengen. Som den fjerde 
ansatte inn i bedriften har hun tilegnet 
seg kompetanse i årene som har gått. 
- Jeg gjør litt forskjellig i bedriften, 
blant annet kontorarbeid. Nå har jeg tatt 
teknisk tegning, maskin, ved siden av 
jobben, slik at jeg kan bidra med mer.
- Det er viktig at man kan dokumentere 
kunnskapen sin, og målet nå er å få 
Rose mer over på tegnejobber. Hun hol-
der på med å digitalisere tegnearkivet til 
Yara for tiden, og gjør det godt, legger 
daglig leder Pål Einar til. 
Og kompetanse har Thomas Wærnes 
Moen, som kom tilbake til Meløy i 
2011 etter å ha studert materialteknikk i 
Trondheim. 
- Selvfølgelig kom jeg hjem da jeg fikk 
jobb her. Jeg lærer meg nye ting hele 
tiden, det er utfordrende oppgaver og 
arbeidsmiljøet er på topp. Slik jeg ser 
det har jeg ingen grunn til å klage over 
at jeg jobber med et så godt team. 

OmStillingen 
Sjettemann inn er mannen som nå leder 
bedriften, Pål Einar Olsen. Godt humør 

- Selvfølgelig må det kake til når det skal feires at inviS har rundet 10 år! smiler 
gründer bjørn-wiggo eriksen, som skjærer kake til daglig leder pål Olsen. rundt 
kakebordet ser vi fra venstre pål, deretter Harald martinussen, tor-christian 
Kristiansen, brian brun, bjørn-wiggo eriksen, thomas wærnes moen, bjørn tore 
Hansen og rose-Helen Hetzler. 

LAKSEFÔR TIL MILLIARDEREVENTYRET PÅ FORØYA

Det luktet ikke 

godt, og det var 

strevsomt å gå 

skift. Så, det var 

overhodet ikke et 

tema at jeg skulle 

bli her noe mer 

enn noen måne-

der! EIRIK PEDERSEN
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LAKSEFÔR TIL MILLIARDER
Han ser ut over de om lag 90 siloene for 

råvare og ferdigvare, Eirik Pedersen (40). 

Han er stolt av fabrikken foran seg. Fabrik-

ken han selv i 20 år har vært med på å 

videreutvikle. En fôrfabrikk som igjen er 

bygget på en gammel sildoljefabrikk der 

hans bestefar, Alfred, jobbet i så mange år 

på 1950-, -60 og -70-tallet. Sildoljefabrik-

ken, altså, som stengte dørene i 1985 og 

som Odd Torrissen kjøpte fire år senere og 

skulle klare å skape om til ny og lønnsom 

virksomhet. Vi står på hjørnet av Forøya 

som vender mot Æsvika og Torrissen-land, 

midt i produksjonsanlegget for laksefôr. 

Her er det kapasitet til å lage og skipes ut 

mer enn 200.000 tonn energirik og spesial-

komponert pellets hvert år, og Eirik og hans 

37 kolleger sørger for en årsomsetning som 

i Meløy bare matches av Yara Glomfjord.

BARE NOEN MÅNEDER…

19. juni 1995: dagen før hadde han blitt 

dimittert etter førstegangstjenesten - nå 

står 20-åringe Eirik Pedersen foran sjefen 

hos hjørnesteinsbedriften i heimbygda. Før 

militæret hadde han gått to års yrkesskole 

i Glomfjord, ja, for veien var valgt - Eirik 

skulle ta fagbrev som elektriker. Og så bli 

ingeniør på fagfeltet. At fabrikksjefen gir 

ham en sommerjobb er perfekt – Eirik kan 

- Jeg skulle bare bli noen 

måneder, men her er jeg 

fortsatt, etter 20 år! Jeg tror 

veldig mange i Meløy ikke 

er klar over omfanget av 

det vi produserer i denne 

fabrikken!

legge seg opp litt penger.

- Det første jeg husker er lukta. Det luktet 

ikke godt. Og det var strevsomt å gå skift 

- være på jobb på uvante tidspunkter av 

døgnet. Og selv om styringssystemene i 

fabrikken var moderne nok, var det mye 

manuelt arbeid. Og lokalene? De var gamle 

og nedslitte. Så, det var overhodet ikke et 

tema at jeg skulle bli her noe mer enn noen 

måneder!

For Eirik skulle bli elektroingeniør, og 

kanskje var det i Bodø de etter hvert skulle 

bosette seg, han og Janne? Kjæresten fra 

Tverlandet hadde nemlig kommet sammen 

med ham til Halsa – hennes plan var etter 

hvert å bli lærer. Paret fikk bo midlertidig 

hos Eiriks foreldre i Småbekkan. De var 

enig om et jobbeår for å spare penger - ja, 

til den dagen når ferden skulle gå videre.

UTDANNINGEN VAR VIKTIG

- Men den ferden kom aldri – her har jeg 

blitt, og her er jeg fortsatt, smiler han.

For Eirik var etterspurt på EWOS, og Janne 

trengtes i nærbutikken til Eiriks familie. 22 

år unge bygde de to hus på Halsa, fikk barn 

og faste jobber. Janne er i dag daglig leder 

ved Matkroken på Halsa.

- En viktig grunn til at jeg aldri dro, var at 

EWOS tilrettela utdanning mens jeg stod i 

jobb. Først fagbrev i næringsmiddelproduk-

sjon i 1998, og så i kjemisk teknisk industri 

noen år senere, forklarer han.

- Og så er det den rasende utviklingen man 

har fått være med på. Det er en grunn til at 

de som begynte samtidig som jeg, og de 

som kom til i årene etter, fortsatt er her, så 

godt som samtlige. Det er ikke sånn at alle 

dagene har vært en dans på roser, men vi 

har fått en frihet til å prøve ut nye ting, og 

har hatt utrolig mye moro sammen.

Eirik Pedersen

EVENTYRET PÅ FORØYA

Fabrikkvirksomheten har pågått på Forøya siden 

slutten av 1940-tallet. Dette flotte bildet viser 

sildoljefabrikken, trolig knipset fra fly midt på 

1950-tallet. Her jobbet Alfred Pedersen, bestefar til 

denne reportasjens Eirik Pedersen, i verkstedene. 

Midt i bildet ser vi «bingene» der lodda ble lagret. 

Det innfelte bildet viser dagens laksefôr-fabrikk.

INDUSTRIFOLK – PROFILERING FOR NÆRINGSLIVET 11

FORTSETTER...

HAR SØKT UTFORDRINGENE For moro, og spennende? Ja, dét har det vært i Halsa-fabrikken i de 25 årene med fôr-produksjon. Kapasiteten på 10.000 tonn er tjuedoblet. Kravene til innholdet i fôret og den tekniske kvaliteten er skyhøyt annerledes i dag. Mange manuelle løft er i dag blitt til helautomatisert styring og pro-duksjon – ja, automatiseringsgraden sam-menliknes faktisk med nivået på en mo-derne oljeplattform. Operatør-lønna er god, som betyr på nivå med Yara Glomfjord. Og stor medbestemmelse for arbeiderne, kort vei fra «gulvet» til fabrikksjefen – ting som gjennom årene har bidratt til godt arbeids-miljø, lavt sykefravær, høy effektivitet.

- De aller fleste årene har jeg selv job-bet som operatør og gått skift. Enkelte oppgaver kan være nokså rutinepregede, så jeg har hele tiden vært bevisst på å ta nye 

Jeg tror det er veldig mange i regionen som ikke har en anelse om omfanget av det vi dri-ver på med i denne fabrikken.
EIRIK PEDERSEN

EWOS på Halsa har en årlig produksjonskapasitet på over 200.000 tonn laksefôr, og havna har over 480 båtanløp. Bedriften er en svært viktig hjørnesteinsbedrift for bygda, men er 

med sin milliardomsetning også helt i toppen blant Meløys største, private bedrifter.

- Vi har hatt utrolig mye artig sammen, og har fått stor tillit i arbeidet med å utvikle fa-

brikken, forklarer Eirik Pedersen (t.v.) at han selv har trivdes ved EWOS i så mange år. Her 

sammen med to andre 20-årsjubilanter, nemlig Johnny Andreassen og Jim Egil Hansen.

utfordringer og delta i prosjekter. Blant an-net har jeg i mange år vært verneombud her på Halsa, hovedverneombud i konsernet og steppet inn i vikariater når noen har hatt 

fravær, for eksempel som kvalitetsleder, forklarer Eirik, som altså kunne markere 20 år i bedriften i fjor.

TRAVEL HAVNHalsa er den ene av EWOS sine tre fôr-fa-brikker i Norge, der de andre ligger i Florø i Sogn og Fjordane og Balsfjord i Troms. Blant kundene er kjente havbruksnavn som Nova Sea og Salmar, og med chartrede spe-sialbåter fraktes pellets fra Halsa i storsekk eller bulk - fra Trøndelag i sør til Troms i nord. Hele 480 skipsanløp i løpet av et år gjør Halsa til en travel havn, og båtene har økt raskt og betydelig i størrelse med årene. I dag er MS Rubin selve stoltheten – det 70 

Og her er skift 2 ved rundingen av 25-årsjubileet i fôrfabrikken: Ståle Knutsen (bak fra 

venstre), Kristian Hanssen, Hanne Hanssen og Isak Wolden. Foran fra venstre: Kenneth 

Wolden, Sonny Olsen, Johnny Andreassen. Tommy Solhaug var ikke tilstede da bildet 

ble tatt.

EVENTYRET PÅ FORØYA
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FABRIKKEN PÅ FORØYA
Helt siden 1949 har det vært produksjon i fabrikken på Forøya, altså samme 
året som Norsk Hydro satte i drift sin nybygde fabrikk i Glomfjord.  Her er de 
viktigste milepælene:

1949	 Feitsildfiskernes	Sildesalgslag	etablerer	produksjon	av	sildolje	på			
  Halsa. Fabrikken legges ned i 1985.1987	 Odd	Torrissen	kjøper	anleggene,	og	bygging	av	fiskefôrfabrikk		 		
 begynner. 1989 Produksjonslinje 1 i drift med 12 ansatte og årlig produksjon på   
	 10.000		tonn.	Tilleggsproduksjon	av	hundefôr	i	starten.	Bedriftsnav	
	 net	er	FK		Fiskefôr,	men	eierskap	og	navn	endres	flere	ganger	med		
 årene. og  blir en  del av NorAqua-kjeden.1996 Produksjonslinje 2, og kapasiteten økes til 45.000 tonn årlig.
2000	 Automatisk	storsekk-pakkeri.	NorAqua	og	EWOS	fusjoneres	–	sist	
 nevnte  blir bedriftsnavnet.2005 Årsproduksjonen passerer 100.000 tonn.2007 Nytt renseanlegg for utslip til luft. 97 prosent av lukten fra fabrikken  
	 forsvinner.	Odd	Torrissen	selger	anleggene	til	EWOS.
2009	 Bulksiloer	for	ferdigvare	tas	i	bruk	for	første	gang.
2011	 EWOS	kjøper	Halsa	Gjestegård	og	flere	privatboliger,	sikrer	seg	all	
 eiendom nær fabrikkområdet.2012 Årsproduksjonen passerer 200.000 tonn.2013	 Cermaq	selger	EWOS	til	utenlandske	Altor	og	Bain	Capital.	Disse		

 selger videre til internasjonale Cargill høsten 2015, og med en ge  
 vinst på over 6 milliarder kroner.2014	 25-årsjubileum	for	produksjon	av	laksefôr	på	Forøya.	Virksomheten		
 har i 2016 38 ansatte på Halsa.

Det er ikke sånn at alle dagene har vært en dans på roser, men vi har fått en frihet til å prøve ut nye ting, og har hatt utrolig mye moro sammen.

EIRIK PEDERSEN

meter lange skipet har en lastekapasitet på 2.000 tonn og kalles verdens mest innova-tive,	fleksible	og	kostnadseffektive	fôrskip.	Et slikt skip kan levere til automatiserte oppdrettsanlegg midt på natta, uten behov for	bemanning	–	som	for	eksempel	til	Nova	Sea	sitt	anlegg	ved	Texmona	i	Meløy.- Produksjonen av pellets begynner ved at vi	får	spesifisert	bestilling	fra	en	kunde.	Det	lages en ordre, og så er det jeg som setter sammen en resept for hvilke råvarer som skal brukes, forklarer Eirik, som for to og et halvt år siden sluttet som skiftarbeider i fabrikken. Nå har han ansvaret for resep-tene og dessuten kvaliteten på ferdigvarene ut av fabrikken. 

KOSTBARE TAP-	Så	tilsetter	vi	marint	og	vegetabilsk	mel	og marine og vegetabilske oljer, vitaminer, mineraler, aminosyrer og fargestoff, fortset-ter Eirik.
Melblandingen	tilsettes	fiskeproteinkon-sentrat, olje og vann før den mikses og settes	under	trykk	og	formes	til	pellets.	Så	tørking, ny oljetilsetning og kjøling, før den pakkes i storsekker på 500 kilo eller fraktes til bulksiloene. 

-	Vi	produserer	i	overkant	av	60	varianter	av	pellets,	fordelt	på	fire	størrelser.	Mye	er	automatisert, og vi har både strenge rutiner og mange systemer for å fange opp feil tidlig. Likevel er erfaring hos operatørene 

Halsas egen Odd Torrissen la grunnlaget for dagens veldrevne fabrikk da han i 1987 

kjøpte den nedlagte sildoljefabrikken fra Feitsildfiskernes Sildesalgslag. Helt til for få 

år siden var han aktiv og engasjert i videre utvikling. Odd solgte anleggene til EWOS 

i 2007. Foto: Tanja Midthunviktig for å sikre den høye kvaliteten.Og	ingen	skal	være	i	tvil	om	ansvaret.	Det	er store verdier i omløp på og rundt de to produksjonslinjene, og en feil kan raskt gi sekssifrede kronetap.- Tja, la oss si vi mister én time med produksjon eller kjører en time med vrakproduksjon?	Da	kan	du	fort	regne	med	fler	hundre	tusen	kroner	i	i	tap!	Så	ja,	jeg	kjenner på ansvaret selv, altså hvor viktig det er at alt blir rett. Og jeg tror det er veldig mange i regionen som ikke har en anelse om omfanget av det vi driver på med i denne fabrikken.

ODD MED VILJE OG EVNEDen	erfarne	operatøren	og	reseptlederen	snakker med stolthet om arbeidsplassen sin. Og med svært god grunn, selv om de to siste årene har bydd på store utfordrin-ger nettopp med kvalitet, og midlertidige permitteringer	på	grunn	av	dette.	EWOS	skaper, litt i det stille, voldsomme verdier i	Meløy-samfunnet.	Og	alt	er	bygget	på	Halsa-tradisjoner.	Sildefisket	der	Torrissen-familien gjorde det spesielt godt, senere sildoljefabrikk og enda senere Odd Torris-sens vilje og evne til å redde arbeidsplasser og bygge nytt. 
- Jeg skulle bare bli noen måneder, men her har jeg blitt, sier hovedstemmen i denne artikkelen, Eirik Pedersen.Det	er	lett	å	skjønne	at	han	aldri	dro.

EVENTYRET PÅ FORØYA
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er viktig å ha, ikke minst når bedriften har 
vært gjennom tunge tider. INVIS var på 
tilbudssiden i olje- og gass-sektoren da 
innstrammingene kom i 2014. 
- Målet vårt, slik jeg ser det, er at vi begyn-
ner å tjene penger igjen. Etter et mørkt 
2014 klarte vi nesten å snu 2015 til ett 
null-år. Vi har sammen klart å omstille oss, 
og dét er styrken vår. 
De to ferskeste i bedriften har vært med si-
den slutten av 2013. Brian Brun og Harald 
Martinussen håper at bedriften skal vokse 
mer i årene som kommer. Dét har Bjørn-
Wiggo også troen på. 
- Vi har blitt mer satt med årene, for vi vet 
hva vi er gode på. Markedet endrer seg 
raskt, og satser man for hardt i de gode 
tidene kan man miste mye kompetanse i de 
dårlige tidene. Det er bedre med 8 trygge 
ansatte enn mange som er utrygge, avslut-
ter han. 

Tekst: Andreas Eik. 
Foto: Edmund Ulsnæs 

Tekst: Andreas Eik og Edmund Ulsnæs. 
Foto: Edmund Ulsnæs
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thomas maruhn, avdelingsle-
der for Opplæringskontoret i 
meløy bedriftsService 

trenger flere lærebedrifter 
- I utgangspunktet er det for få læreplasser i forhold til hvor man-
ge som går ut fra skolen i Glomfjord, sier Thomas Maruhn i Meløy 
BedriftsService. 

Han har ikke den fulle 
oversikten over hvilke ønsker 
årets elever har til læreplas-
ser, siden elevenes søknads-
frist gikk ut i forrige uke. 
Likevel har opplæringskon-
toret begynt jobben med å få 
inn både nåværende og nye 
lærebedrifter. 
- Vi prioriterer å få på plass 
læreplasser til alle elevene, 
men alt er ikke på plass ennå. 
Først må vi få oversikten 
over hvilke typer læreplas-
ser det er behov for, og dette 
varierer fra år til år. 
Thomas forteller at innen 
noen fagområder har man for 
mange læreplasser og for få 
lærlinger, mens på andre er 
det motsatt. 
- Det er vanskelig å si om vi 
klarer det. I helsefagene har 
vi for få lærlinger i forhold til 

læreplassene, mens på industri-
teknologi er det motsatt. Derfor 
er vi aktivt ute for å med både 
nåværende og nye lærebedrifter 
i månedene som kommer. 
For som han selv sier, så er det 
ikke en selvfølge at de som 
hadde lærlinger i fjor vil være 
med videre i år. Derfor er han 
og kollega Bente Christensen 
interessert i få med seg nye 
bedrifter. 
- Det blir nok en del møter i 
tiden som kommer for å få på 
plass en oversikt, men målet er 
at vi får fylt opp læreplassene 
til høsten. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: 
Edmund Ulsnæs 

MBS har nemlig oppdraget med å vedlike-
holde den store trafostasjonen over veien 
for resepsjonen i industriparken. Frem til 
høsten skal Jan Rune jobbe med å male 
stasjonen både innvendig og utvendig. I 

maling, meisel og masse strØm 
Sikkerheten skal være på 
plass når man gjør vedlike-
holdsarbeid med 132.000 
volt få meter unna. 
- Heldigvis tar Yara godt 
vare på oss, sier Jan Rune 
Johansen i Meløy Bedrifts-
Service. 

med meisel og malerkost har mbS-vaktmester Jan rune Johansen tatt fatt på arbeidet med å male trafostasjonen ved glomfjord industripark. Han skynder seg å bli ferdig inne på 
pumperommet, for når snøen gir tapt skal hele bygget få et strøk maling utendørs også. 

første omgang holder han seg innendørs, på 
pumperommet mellom to av trafocellene. 
- Jeg må nok vente til snøværet har gitt seg 
før jeg kan begynne med utendørsarbeidet. 

effeKtive
De siste årene har Yara skiftet ut flere av de 
gamle trafoene, og erstattet dem med mo-
derne modeller. Da er det også ønskelig å gi 
trafostasjonen et tiltrengt løft. Det er dette 
oppdraget MBS er leid inn for å utføre. 
Stort sett er det Jan Rune som jobber alene, 
men i de travleste periodene har han med 
seg en mann ekstra. For de må bruke tiden 
effektivt. 
- Vi kan ikke tvinne tomler, for det har vi 
ikke tid til. Men selv om det er lenge siden 

sist dette ble gjort, er det er på ingen måte 
fare for at bygget faller sammen. Det er 
bygget for å vare. Mitt arbeid her er å få 
rensket veggene, enten med høytrykk eller 
meisel, for så å male dem opp igjen. Malin-
gen fra sist gang dette ble gjort, som noen 
mener var på 60-tallet, sitter godt fast ennå, 
sier Jan Rune med et smil. 

SiKKerHet i fOKuS 
Han har nok å gjøre på trafostasjonen i må-
nedene som kommer. Men så lenge snøen 
dominerer holder han seg innendørs, altså i 
et pumperom. 
- Her er det godt og varmt. Heldigvis er 
malingen vannbasert, så det er ikke fare for 
løsemiddelskade, sier Jan Rune og smiler. 

For det er ikke første gang han gjør male-
oppdrag på trafostasjonen. Da Yara byttet 
ut to av trafoene for tre år siden gjorde han 
klar cellene før de ble montert. Og det er 
snakk om mange hundre kvadratmeter som 
skal males. Jan Rune forteller at kommu-
nikasjonen er svært viktig for at alt skal gå 
sikkert for seg. 
- Når vi begynner arbeidet utendørs må 
trafoen stenges av, for kombinasjonen av 
strøm og vann er ikke bra når det er snakk 
om 132.000 volt som går gjennom lednin-
gene. 
- Men det er ikke skummelt, for de passer 
godt på meg. 

Tekst og foto: Andreas Eik 

ruben Skjellstad 

trives i 
snØen  
Elektromontør-
lærlingen Ruben 
Skjellstad (18) 
synes det er greit 
å jobbe mye uten-
dørs på vinteren. 
- Jeg synes det er koselig, selv 
om det er mye snø til tider. Det 
lager ikke store hindere for 
oss, og noen ganger blir det litt 
«kriging», sier han lystig. 
Reipå-gutten har vært lærling 
hos Meløy Energi siden som-
meren 2015, da han var ferdig 
med skolegangen ved elek-
trolinjen i Glomfjord. Ruben 
forteller at det er godt å være 
ferdig på skolebenken, for han 
foretrekker å være i aktivitet. 
- Vi har så forskjellige oppga-
ver som skal gjøres hver dag, 
så det er ikke kjedelig. Noen 
dager jobber vi med vedli-
kehold og utbedringer, andre 

dager klatrer vi i høyspentled-
ninger. Det er godt at jeg ikke 
har høydeskrekk, ellers hadde 
dette vært et mareritt. Det kan 
være en utfordrende jobb, men 
det er kjedelig om vi skulle 
gjort den samme oppgaven 
hver dag. 
Ruben skryter av kollegaene 
sine, for han setter pris på det 
gode arbeidsmiljøet. 
- Jeg bruker å få litt juling av 
og til. Når vi er mye ute, og 
det er så mye snø, så har det 
en tendens til å bli snøballkrig 
i pausene, sier Ruben, som du 
også møter i en annen artikkel 
her i bladet.

Tekst og foto: Andreas Eik 

neste 
utgave

i neste utgave av 
industrifolk 

presenterer vi 
bedriften som 

forvalter og lev-
erer selve grunnla-
get for den stolte 

meløy-industrien...

Har din bedrift fått et viktig oppdrag? 
Feirer jubileum eller er med på en 

viktig satsing? Staben vokser, eller en 
ansatt fortjener heder?

Profilér bedriften
 gjennom IndustriFolk – 
Meløy-regionens eget 

blad for arbeids- 
og næringsliv!

Ta  kontakt for en prat 

og et godt tilbud!

Edmund Ulsnæs
edmund@framtia.no 

Tlf. 99299908

Mediehuset Framtia
Spilderneset 12

8150 Ørnes
Tlf. 75750600
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- Det blir en utfordring å fylle de 
enorme skoene til Tormod Bjerkeli, 
sier Tone Norum (35).

Hun tiltrer i jobben hos Yara 
Glomfjord i april, og ser 
fram til å ta tak på «potet-
stillingen». 
- Jeg tror nok jeg passer til å 
ta over etter Tormod, for jeg 
liker at arbeidsdagen er all-
sidig. Er det en ting jeg ikke 
liker, så er det å ikke mestre 
en oppgave. Jeg vil helst være 
i forkant, sier Tone. 

fOKuS på SiKKerHet 
For hun er erfaren, med 
en bachelorgrad i offentlig 
økonomi fra Høgskolen i 
Hedmark, og 10 års arbeids-
erfaring fra regnskapskonto-
rene Intu og Økonor. At hun 
nå skal inn i Yara-systemet 
ser Tone frem til. 
- Vi savner ikke byen. Sam-
boeren min, Kim Aronsen, 
jobber på Marine Harvest, 
så vi har kommet tilbake til 
Meløy for å bli her. Og selv 
om jeg ikke kjenner industri-
parken inn og ut, som Tormod 
utvilsomt gjør, så kjenner jeg 
mange som jobber her, sier 
hun motivert. 
Og det er nok ikke gjort på 
en ettermiddag å lære seg alt 
økonomi- og regnskapsmed-
arbeider Tormod Bjerkeli 
kunne etter sine 38 år i Yara-
systemet. Men hun ser fram 

til utfordringen. 

blir Overlapping
Sammen med Kim har Tone to 
små barn, og det er på grunn 
av dem at paret vendte tilbake 
til Meløy. Akkurat hva hun 
kommer til å gjøre i løpet av 
arbeidsdagene sine er hun ikke 
helt sikker på ennå, men veien 
blir til mens man går, tenker 
hun. 
- Heldigvis skal Tormod være 
med på en overlapping, slik 
at jeg kan dra nytte av hans 
lange erfaring. Så får man se 
om man kanskje kan gjøre ting 
på nye måter, for vi er alle litt 
forskjellig i måten vi jobber 
på.
Men en åpenbar likhet har 
Tone og Tormod. De har 
begge fokus på sikkerhet. 
- Ting skal gjøres rett, og dét 
har Yara lang erfaring med. 
Det eneste minuset, slik jeg 
ser det, har ikke industrien 
ansvaret for. Glombergene er 
et farlig veistykke som jeg må 
ferdes på daglig, og jeg håper 
at det blir utbedret. Men uan-
sett, jeg gleder meg virkelig å 
starte et nytt og langt kapittel i 
livet mitt! 

Tekst og foto: Andreas Eik 

Helt ny i 
parKen 

tone norum 

brØyter seg frem 
Når det er mye snø og snøfokk så har Reipå Knuseri 
travle tider. For veiene skal brøytes, uansett. 

- Reipå Knuseri brøytet i Glomfjord for 
en del år siden, men dette er første se-
songen at vi har kontrakten på brøyting 
av de kommunale veiene i nordre del 
av kommunen, forteller prosjektleder 
Kjell Ivar Hansen. 
For med unntak av én brøyterode mel-
lom Korsnes og Ørnes sentrum 1, har 
bedriften nå ansvaret for hele streknin-
gen mellom Selstad i sør til Øra i nord. 
- Hvor stor denne kontrakten er, blir 
vanskelig å anslå. Det er timebasert 
arbeid, så det avhenger av mengden 
med snø gjennom vinteren. Det har 
ikke vært all verden med snø i år, men 
når det har kommet må vi trå ekstra til, 
sier Kjell Ivar. 
Og de dagene snøen daler som mest 
starter dagen tidlig for de fire ansatte 

som tar brøyteoppdragene. 
- I avtalen med kommunen skal vi kun 
brøyte mellom klokken fire om morgenen 
og ni om kvelden. Det skal være noen timer 
pause, men det er også viktig at jobben blir 
gjort skikkelig. 
Reipå Knuseri fikk kontrakten i fjor høst, 
og den går over fire år. Kjell-Ivar forteller 
at den er viktig for å sikre sysselsettingen i 
bedriften. 
- Vi har 21 mann i arbeid, så det er viktig 
å fylle opp dagene med slike oppdrag. Det 
er god sikkerhet for oss, og gir selskapet 
litt forutsigbare dager. Hvor mye arbeid det 
faktisk blir, ja det blir opp til Vårherre, sier 
Kjell-Ivar og ler forsiktig. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Silje-Mari 
Karlsen 

reipå Knuseri har kontrakt på å brøyte mellom Selstad i sør og øra i nord. 

Midthun har jobbet i Yara-systemet siden 
februar 1978, og står nå foran et valg for 
de to siste årene før han pensjonerer seg. 
Dagens leder i HIAF, Frank Andersen, går 
snart av, og en ny leder må velges. Roger 
sier han kommer til å forholde seg til hva 
årsmøtet, som avholdes rundt påske, be-
stemmer seg for. 
- Jeg skal trives godt de to siste årene, uan-
sett om det er som leder eller om det blir 
nede på kaia, sier han fornøyd. 

var uten erfaring
I 1995 ble han valgt til HIAF-leder for før-

Roger Midthun stiller til 
valg som leder i  Haugvik 
Industriarbeiderforening,  
men tar ingenting for gitt. 
- Det er en demokratisk 
prosess! 

roger midthun stiller til valg som ny 
leder i Haugvik industriarbeiderforening, 
men tar ingenting for gitt før årsmøtet er 
avholdt. foto: edmund ulsnæs (bildeeier: 
Haugvik industriarbeiderforening).  

etter å ha jobbet sammen i Hiaf i mange år, har duoen roger midthun og frank ander-
sen blitt omdøpt til frank-roger. nå er frank på vei over i pensjonistenes rekker, og ny 
leder skal velges. de fleste regner med at det blir roger. foto: dagfinn Kolberg (bilde-
eier: Haugvik industriarbeiderforening)

Omstille må vi. Men kun 
omstilling, og ikke opp-
sigelser. Dét ordet finnes 
ikke i vårt vokabular.

rOger midtHun

ste gang – en jobb han ikke visste så mye 
om. Men selv om læringskurven var bratt, 
tok han utfordringen. 
- Jeg hadde vært tillitsvalgt i PKL i to år, 
men det var skremmende å bli valgt til 
leder. Jeg trodde, og det er det sikkert også 
mange andre som gjør, at nå skal verden 
reddes, og dét fort, sier Roger.
En av tingene han lærte er at dialog er ett 
av de viktigste elementene av jobben. 
- Det kunne være stor forskjell på det med-
lemmene ønsket, og hva man kunne for-
lange. Kunsten var å finne en balansegang, 
og derfor er det viktig å snakke sammen. 

franK-rOger
Etter et opphold på ett-par år på begyn-
nelsen av totusentallet, ble han spurt om 
å komme tilbake som nestleder. Etter litt 
betenkningstid fant han ut at dét nok var 
det rette.  
 - Det er en veldig fin jobb, og er givende. 
Man får være med i en forening som er en 
bidragsyter for både samfunnet og bedrif-
ten, og dét tror jeg også at det neste styret 
kommer til å videreføre, uavhengig om jeg 
er med videre eller ikke, tror Roger. 
Og det hjalp nok på, da han gikk inn som 
nestleder, at han hadde Frank Andersen 
over seg som leder. De hadde jobbet 
sammen tidligere, for i 1996 var rollene 
omvendt. Og sammen ble duoen raskt døpt 
til Frank-Roger. 
- Ja, vi deltok som oftest sammen på møter 
og drøftinger, så det var nok derfor vi fikk 
den benevnelsen, ler han, og forteller at 
en av de største og viktigste sakene de 
fikk gjennomslag for, var vikarbruken i 

bedriften. 
- Jeg lærte mye av den prosessen, fastslår 
han. 

OmStilling – iKKe OppSigelSe
For det har vært mange gode år, men noen 
med store utfordringer. For som i sam-
funnet for øvrig, så går det opp og ned i 
industrien også. 
- Men vi har løst mye gjennom gode 
diskusjoner og fokus på vår oppgave. Jeg 
har lært at en sak har minst to sider, og jeg 
har lært meg å være ydmyk i forhold til 
andre mennesker og de problemer man kan 
komme ut for, forklarer Roger. 

Og legger til at HIAF har hatt fokus på 
omstilling lenge.
- Omstille må vi. Men kun omstilling, og 
ikke oppsigelser. Dét ordet finnes ikke i 
vårt vokabular. Vi er med på diskusjonene, 
men er det snakk om å si opp folk ved 
eventuelt nedbemanning, blir det en annen 
diskusjon fra vår side. 
- Nå har jeg to år igjen, og uavhengig om 
jeg skal være leder eller om det er på kaia, 
så kommer jeg uansett til å trives, avslutter 
han. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Edmund Ulsnæs 

bjørn tore Kinn på brøyteoppdrag for reipå Knuseri. foto: Silje-mari Karlsen
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utgraving av nytt hyttefelt i mevik er viktig vinterarbeid for reipå Knuseri.

- genialt vinterarbeid 
Reipå Knuseri er i ferd 
med å klargjøre et hyt-
tefelt i Mevik. - Dette er 
med på sikre driften vår i 
vinter, sier prosjektleder 
Kjell Ivar Hansen. 

Vintersesongen er den tiden da selskapet 
har mest ledig-tid til rådighet. Hansen 
forteller at dette er én av grunnene til at 
slike oppdrag er gull verdt for knuseriet. 
- Bruddet på Reipå er svært viktig for sel-
skapet, men slike oppdrag er helt geniale 
for oss på vinteren. Dette prosjektet er 
som utfyllende arbeid, slikt vi jobber med 
når vi har ledig tid, forklarer han. 
Til sammen skal åtte hyttetomter gjøres 

klare, med ferdig vei, vann og avløp, og 
arbeidet utføres for en privatperson i Bodø. 
Hansen forteller at slike oppdrag er en 
positiv utvikling for Reipå Knuseri. 
- Det er ikke det største oppdraget i kroner 
og øre, men det er viktig i denne sesongen. 
Vi har jobbet med det siden jul, og nå er vi 
i hovedtrekk ferdig med veien, septiktan-
kene er kommet i jorda og vi er i gang med 
graving for ledningsnettet, forteller Hansen. 
Han forteller at det som regel har vært to 
mann i tomta, men om det er kapasitet så 
sender de flere. 
- Det er ikke strengeste tidsrammene på 
dette prosjektet, men vi er i god rute. Det 
blir nok litt grusing utover våren, men til 
påske skal vi være ferdig med klargjørin-
gen. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Edmund Ulsnæs 

- stemningen 
er på topp
Skiftleder Bente Johnsen trenger ikke å 
bruke utestemme på jobb, for på skift 1 hos 
Norwegian Crystal kommuniserer man godt 
med hverandre.  Alle har det bra på jobb, og 
dét gir de skiftlederen litt av æren for.

bak f.v. tommy andersen, bente Johnsen og ann torild Hillestad. foran f.v. Jan erik fagerli, Jonas Hestdahl 
og christian Hegglund. 

vi preSenterer nOrwegian cryStalS 

Navn: Ann Torild Hillestad
Alder: 30 
Fra: Glomfjord 
- Etter å ha tatt et AMO-kurs i 
2008, begynte jeg som lærling på 
REC, og fikk fagbrevet i 2012. 
Etter kollapsen søkte jeg på 
jobber en stund, og fikk innpass 
på Norwegian Crystals i no-
vember 2013. Oppgavene er litt 
forskjellig fra tidligere, og det er 
spennende å se hvordan bedriften 
har utviklet seg. Jeg har jobbet 
på samme skiftet siden starten, 
og trives svært godt sammen med 
dem. 

Navn: Christian Hegglund
Alder: 37 år
Fra: Beiarn 
- Jeg kom til kommunen som lær-
ling på Meløy Energi, men søkte 
meg til industrien siden det var 
enklere å få fast jobb der. Til slutt 
endte jeg opp i REC-systemet, og 
måtte gå et år ledig etter kollap-
sen. Det er full fart på skiftet her, 
og vi kjeder oss aldri. Vi har alle 
mye ansvar siden vi jobber ganske 
selvstendig, og fokuset er alltid 
på å produsere. Derfor er det godt 
at vi har en lett og hyggelig tone 
på jobb. 

Navn: Jesper Hestdahl
Alder: 26 år
Fra: Ørnes 
- Jeg begynte på teknikk og indus-
triell produksjon i Glomfjord, og 
på det tidspunktet slåss industrien 
om lærlingene. Etter skolen be-
gynte jeg som lærling på SiTech 
i Glomfjord, og ble med over til 
REC. Det begynte med sommer-
jobb her på Norwegian Crystals, 
for jeg hadde egentlig flyttet fra 
Meløy. Her ble jeg, og mye av 
grunnen er at skiftet er fantastisk. 
Bente har en fin lederstil. Hun 
trenger ikke mase på oss, for vi 
gjør det før hun må spørre. Hun er 
flink, får ting gjort og passer på at 
man har det bra. 

Navn: Jan Erik Fagerli
Alder: 42
Fra: Ørnes
- Jeg var på fiskebåt og frak-
tebåter frem til jeg var 30 år, 
så begynte jeg på ScanWafer. 
Her var jeg til de spikret igjen 
dørene hos REC, men kom hit i 
2014. Arbeidsoppgavene er litt 
annerledes, men ikke noe man 
ikke mestrer. Det er mye som er 
automatisert, men man må ha 
hodet på rett sted. Derfor er det 
bra at skiftet er så bra. Vi hjelper 
hverandre når det trenges, og 
kommunikasjonen er svært 
god. Skiftlederen er tydelig og 
bestemt, og trenger ikke heve 
stemmen til oss. Her trives jeg 
godt.

Navn: Tommy Andersen 
Alder: 55 år 
Fra: Glomfjord 
- Jeg var egentlig bygningsarbei-
der i mange år, men begynte på 
ScanWafer i 1998. Derfra var jeg 
med på hele solcelle-eventyret, 
helt til vi kjørte ned REC-fabrik-
kene. Da Norwegian Crystals star-
tet opp ville jeg være med på løpet 
videre. Og her har jeg trivdes svært godt. Skulle nesten tro at de hadde 
håndplukket de som jobber på dette skiftet, for så bra er det! Bente har 
hodet på rett plass, har god oversikt og tar vare på de andre på skiftet. 

Navn: Bente Johnsen
Alder: 30 år 
Fra: Glomfjord 
- Jeg tok AMO-kurs i 2007, og 
fikk fagbrevet mitt på REC. Der 
var jeg til de stengte dørene, og 
kom tilbake hit da de startet prø-
veproduksjonen i 2013. Jeg ville 
være med på dette, tok en sjanse 
og meldte min interesse. I starten 
var vi tre stykker på skiftet, og 
for ett år siden ble jeg tilbudt stil-
lingen som skiftleder. Det er mye 
ansvar, og jeg har stort fokus på 
helse, miljø og sikkerhet. Jeg vil 
ikke at noen skal bli sykemeldt, 
for dette er et veldig stabilt skift. 
Det er ikke slik at jeg kjefter mye, 
men dersom jeg blir stille, så står 
de ekstra på. 

bilfinger har investert i datastyrt cnc-dreiemaskin, og har spandert én måneds opplæring på bedriftens industrimekaniker Jan roger Krokstrand. - for å gi kundene enda bedre 
kvalitet, og kanskje ta tilbake oppdrag vi tidligere har mistet, forklarer verkstedleder bjørn espen Kristensen. vi ser ham i midten på bildet med tre, og Jan roger til høyre, instruk-
tør Harry pedersen til venstre. 

Med datastyrt dreiemas-
kin og dedikert dreier skal 
Bilfinger lever enda bedre 
kvalitet til kundene. Og 
kanskje vinne tilbake noen 
tapte.

I et hjørne av Bilfingers store og flotte 
verkstedhall har det pågått en viktig og 
verdifull opplæring på nyåret. I rollene: 
Harry Pedersen, erfaren industrimekaniker 
hentet fra Vestfold. Jan Roger Krokstrand 
fra Ørnes, erfaren industrimekaniker med 
forkjærlighet for dreiing. Og: en program-
merbar dreiemaskin til 800.000 kroner, en 
CNC-maskin nylig innkjøpt til Bilfingers 
maskinpark.
- Det er en avansert opplæring, og nå skal 

Jan Roger skal betjene denne maskinen . 
Viktig med en som er virkelig motivert, for 
det er mye å sette seg inn i, sier verkstedle-
der Bjørn Espen Kristensen.

Krever ryddig mann
Opplæringen av Jan Roger Krokstrand 
pågikk altså en hel måned. Harry Pedersen 
er ekspert på nyinvesteringen han selv har 
betjent, en maskin som før har laget for 
eksempel stempelstenger til hydraulikksy-
lindere.
- De fleste kan lære seg benken. Men, du 
må være ganske ryddig i hue, og like å 
holde på med slikt arbeid, mener Harry.
CNC-maskinen er datastyrt, i motsetning til 
en ordinær dreiebenk, og har et helt arsenal 
med verktøy, altså verktøyholdere og en 
lang rekke ulike dreieskjær som gjør at den 
kan skjære det meste, i de fleste materialer.

KanSKJe tilbaKe
- Jeg har alltid vært interessert i dreiing. 
Det er en viktig del av industrien, der det er 
mye som går rundt og slites og må byttes. 
Og kanskje får bedriften nå tilbake mye av 
det som var her da jeg begynte som lærling 
i Hydro i 1988, smiler Jan Roger.
Etter noe sånt som 17 år i annen industri 
etter læretiden sin, har han nemlig de fire 
siste årene vært tilbake som industrimeka-
niker i verkstedene som nå eies og drives 
av Bilfinger. Han mestrer også plastsvei-
sing, nytt satsingsområde. Jan Roger jobbet 
i litt yngre dager tre år i hanskefabrikken 
til Medical Technology, deretter åtte år i 
råglassfabrikken til PQ Norge Silicates og 
seks år i Semek.
- Dreiing er artig. Selv på PQ fikk vi maset 
oss til en dreiebenk, da jeg jobbet der, 
smiler han.

SaKKet litt aKterut
For Bilfinger er CNC-investeringen og 
opplæringen en del av en markedsstra-
tegi.
- I verkstedene pågikk det for noen år 
siden veldig mye dreiing. Men så sakket 
vi kanskje litt akterut på utstyrssiden, og 
kundene valgte andre og rimeligere leve-
randører enn oss. Nå gir vi et enda bedre 
tilbud til kundene våre, ikke minst Yara. 
Og så får vi se om vi også blir enda mer 
konkurransedyktige på en del områder, 
sier Bjørn Espen.
CNC-maskinen kan nemlig levere 
en kvalitet man med konvensjonelle 
maskiner ikke kan matche. Og tempo – 
maskinen er nemlig lukket og leverer et 
voldsomt vannkjøletrykk – hele 25 bar...

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

investerte i masKin og opplæring

lang fartstid 
Som om det ikke var nok 
at Tor-Christian Kristian-
sen (32) er den som har 
jobbet lengst for INVIS, så 
har han også jubileum på 
bursdagen sin.

Tor-Christian er nå inne i sitt niende år i 
bedriften, og han ser ikke for seg at han 
skal skifte arbeidsgiver med det første.
- Jeg trives utrolig godt her, og har fått 
jobbe med mange forskjellige ting. Alt 

fra ingeniørtjenester til oppmåling og skan-
ninger, og de siste ni årene har flydd forbi. 
Han startet det hele med yrkesskole i Glom-
fjord. Da han var ferdig med fagbrevet som 
platearbeider i 2003, hoppet han rett over på 
forkurset til ingeniørstudiene i Narvik. 
- Etter det året ble det tre år på skolebenken 
for å bli maskiningeniør. Og 7. november 
for snart 10 år siden kom bursdagsgaven i 
form av jobb hos INVIS, sier Tor-Christian 
fornøyd. 
Av dagens åtte ansatte er det han som har 
vært i bedriften lengst bortsett fra gründer 
Bjørn-Wiggo Eriksen, og har fått med seg 
både oppturer og nedturer. Nå ser han frem-
over mot nye utfordringer og mer kompe-
tanse. 

- Det skjer mye innenfor vår bransje, og 
vi har hatt oppdrag som er langt utenfor 
kommunens grenser. Nå er vi tre stykker 
som tar videreutdanning, der de to andre tar 
Y-veien mot ingeniør. Jeg skal ta Master of 
Business Administration, slik at jeg også får 
økt kompetansen min.   
Han forteller at det er tre stykker i Meløy 
som tar denne utdanningen, og at han er 
glad for at han ikke er helt alene. 
- Det er greit å ha noen man kan jobbe i 
kollokviegrupper med, selv om vi ikke 
er i samme bedrift. Målet vårt er alle det 
samme, altså mer kompetanse. 

Tekst: Andreas Eik. 
Foto: Edmund Ulsnæs 

tor-christian Kristiansen

Tekst og foto: Andreas Eik
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- nytt og læreriKt

- Vi er i sluttfasen i byggin-
gen av oksygenfabrikken, 
og nå skal vi kontrollere at 
alt er montert riktig, fortel-
ler Bilfinger-prosjektleder 
Rune Jacobsen. 

Bilfinger har montert anlegget på oppdrag 
fra Praxair, og Rune sier det har vært noen 
hektiske og erfaringsrike måneder. Da ho-
veddelen av Yaras nye produksjonsanlegg 
ble løftet i land i desember, var oppgaven 
til Bilfinger å sette sammen den 150 tonn 
tunge oksygenfabrikken. 

KOmpliSert JObb
- Den første uken, da vi hadde innløft av 
hele fabrikken, var det hektisk for de åtte 
fra Bilfinger som var på området. Og vi har 
vært opptil ti personer i arbeid der i de siste 
månedene, forklarer han. 

Slik tar den seg ut, den splitter nye oksygenfabrikken til yara glomfjord. nå skal den forsyne syrefabrikkene bak med 4.000 kilo oksygen i timen. prosjektet er en del av satsingen 
der yara på få år skal øke sin gjødselproduksjon i glomfjord med 20 prosent.

Nøyaktighet er fokuset vårt, ikke minst siden 
det er oksygen i rørene. Mikses dette med olje 
og fett, ja, da smeller det.

rune JacObSen

det er tre måneder siden båten med den 150 tonn tunge oksygenfabrikken kom i deler til glomfjord, der fire menn fra terje Halsan aS og kran 
og kranfører fra nordlandskrana fikk den på land. nå er allerede bilfinger snart ferdig med monteringen.

yara foran sKjema 
- Slik det ser ut nå så lig-
ger vi to og en halv uke 
foran den planlagte frem-
driftsplanen, og dét er 
gode nyheter!  forteller 
Yara-prosjektleder Helge 
Hamnevoll
Han forteller at hele byggeprosjektet har 
gått på skinner, og berømmer alle aktørene 
som har vært involvert. For oksygenfabrik-
ken i Glomfjord er en pilot i Yara-sammen-
heng, og da er det viktig å prestere. 
- Vi blir kikket i kortene av kollegaer på 
andre anlegg, og blir det en suksess vil 
nok flere komme til å investere i lignende 
anlegg, forteller Hamnevoll. 
Slik det ligger an tidlig i mars vil oksygen-
fabrikken være i ordinær prøvedrift fra 11. 
april, og dét er tidligere enn forventet. 
- Vi er faktisk så tidlig ute at vi får en 
måneds produksjon før den årlige revi-
sjonsstansen i mai. Da må selvfølgelig også 

denne fabrikken stå, men før den tid får vi 
vite mer om den svarer til forventningene, 
sier Hamnevoll. 
Investeringen på rundt 50 millioner kroner 
skal resultere i rundt ti prosent økning av 
syreproduksjonen i Glomfjord. 
- Det er lagt inn i budsjettene at syrepro-
duksjonen skal økes med 19.000 tonn årlig. 
Så mye blir det ikke allerede i år, naturlig 
nok, men etter en måneds drift så kan vi se 
om den fungerer som forventet.  
For når det har gått så bra som det har gjort 
til nå, mener Hamnevoll at man har lov til å 
skryte litt av seg selv. 
- Det er så mange prosjekter som skal gjen-
nomføres de neste årene, som skal resultere 
i at vi øker produksjonen med 150.000 
tonn ferdigvare. Da er det godt at alt går 
såpass på skinner, for dette setter oss i en 
bedre posisjon i markedet. Og når man øker 
produksjonen må man også øke hastighe-
ten, så vi har ikke tid til å slappe av nå, sier 
Hamnevoll fornøyd. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Edmund Ulsnæsprosjektleder yara Helge Hamnevoll 

Disse karene er inne i sin tredje måned med 
arbeid på fabrikken, og nå nærmer det seg 
slutten. Rune Jacobsen forteller at han vet 
ganske mye mer om hva en oksygenfabrikk 
er nå, enn for bare noen måneder siden. 
- Det har vært utrolig interessant og 
lærerikt. Det var litt mer komplisert enn 

man trodde i starten, og det har vært både 
utfordringer og givende opplevelser som vi 
har lært av, forteller han.  
Oksygenanlegget er kostnadsberegnet til 

- det var litt mer komplisert enn man trodde i starten, og det har vært både utfordringer og givende hendelser som vi har lært av, forteller 
prosjektleder rune Jacobsen i bilfinger. 

52 millioner kroner, og er en viktig brikke 
i det omfattende puslespillet for å øke 
totalproduksjonen av gjødsel med over 20 
prosent i Glomfjord.

nøyaKtigHet er viKtig 
Fabrikken skal forsyne syrefabrikken med 

nye 4.000 kilo oksygen i timen, slik at 
selve syreproduksjonen kan økes med om 
lag ni prosent.
- Det er ikke tvil om at en slik montering 

krever det beste fra oss. Nøyaktighet er fo-
kuset vårt, ikke minst siden det er oksygen 
i rørene. Mikses dette med olje og fett, ja, 
da smeller det, sier han alvorlig. 
Nå begynner jobben med å fylle to store 
tanker med stoffet zeolitt til reaktorene. Og 
denne prosessen tar lang tid.
- Det er 350 tønner, hver på 200 liter, som 
skal fylles over. Totalt kommer vi til å 
bruke nesten to uker på denne jobben. 
Stoffet er viktig i prosessen for å produsere 
oksygenet. Det som skjer er at det kjøres 
uteluft gjennom tankene, og zeolitten bin-
der til seg nitrogenet i luften. 
- Når den er borte står man igjen med over 
90 prosent rent oksygen. Det er en fascine-
rende prosess, og det er ikke rom for feil. 
Derfor er det godt at vi har hatt et kjempe-
samarbeid med Yara Praxair. 

gOd Start på året 
For det har vært et godt oppdrag for Bilfin-
ger. Til daglig har bedriften vedlikeholds-
kontrakt med Yara, mens dette oppdraget 

kom direkte fra Praxair. 
- Dette var et helt nytt oppdrag 
for oss, og det har vært viktig. 
Det har bidratt til en god start 
på året for vår bedrift, og har 
gitt oss et lite kompetanseløft, 
sier Rune fornøyd. 
Han og staben er i god rute med 
ferdigstillelsen av anlegget, som 
etter planen skal være i full drift 
til sommeren. 
- Dette er en viktig del av 
økningen av produksjonen til 
Yara, og derfor må vi sjekke 
ting grundig. Alle mekaniske 
og elektriske installasjoner skal 
være ferdig nå, og derfor har 
vi fokus på å kontrollere at alt 
er gjort som bestilt. Det er ikke 
rom for feil, står Rune Jacobsen 
fast. 

Tekst: Andreas Eik. Alle foto: 
Edmund Ulsnæs
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frank robert Svendsgård 

ville iKKe 
vært foruten 
- Dette var ikke et 
planlagt satsnings-
område for oss, men 
har blitt det med 
årene, sier daglig 
leder Frank Robert 
Svendsgård i Reipå 
Knuseri. 

Han forteller at knuseriet har hatt 
mobilkraner helt siden starten av 
80-tallet, og at maskinene har økt 
i størrelse i løpet av de siste 30 
årene. 
- Likevel er dette en liten, men 
svært anvendelig kran, kommente-
rer Frank Robert. 
Maskinen Knut Even Bjørklund 
kjører har vært i firmaet siden 
årtusenskiftet, og den har besøkt 
mange plasser i landsdelen. 
- Den går ikke fort, men det går i 
det minste fremover. Det lengste 
nord vi har vært var i Hasvik i 
Finnmark, og det tok sannelig 
noen timer å komme seg frem og 
tilbake, sier han og ler forsiktig. 
For bedriften hadde tre maski-
ner, som blant annet ble brukt på 
oppdrag for PQ Norge Silicates i 
Glomfjord. Men da den virksom-
heten ble lagt ned i 2009, reduserte 
knuseriet antall maskiner. 
- Vi ser at det er stor etterspørsel 
etter denne maskinen, og de som 
kjører den. Jeg ville i alle fall ikke 
vært foruten noen av delene, sier 
Frank Robert fornøyd.

Tekst: Andreas Eik. Foto: Ed-
mund Ulsnæs 

Knut Even Bjørklund 
har styrt spakene i 
mobilkranen til Reipå 
Knuseri siden 2008. 
Det ser ikke ut som 
om han blir arbeids-
ledig med det første.

- Erfaringen jeg har fått er viktig. 
Jeg vet hva denne «lille» kranen 
klarer, og det vet nok kundene 
også. De er i alle fall flinke til å 
ringe for å spørre om hvordan de 
kan løse oppdrag, så jeg blir nok 
ikke fri for ting å gjøre med det 
første, sier han fornøyd.

mye reiSing
For selv om kranen er «liten», 
med «kun» 40,5 meter i bom-
lengde, mener Knut Even at 
den er ideell til kaiarbeid. Som 
forlengelsen av fergekaien på 
Sund i Gildeskål, prosjektet som 
Reipå-entreprenøren har vært 
sentral i i vinter. 
- Denne kranen er stiv og sterk, 
for det er ikke alltid at man har så 
god plass. Og det er nettopp plas-
sen som gjør at denne kranen er 
så bra å bruke. De supermoderne 
kranene krever ofte stor plass, 
forteller han. 
Med knappest mulig plass ledig 
manøvrer han mobilkranen med 
stor trygghet, for ingenting er 
overlatt til tilfeldighetene. 
- Med kun halvannen meter på 
ene siden, og en halvmeter på 
andre siden, skal det ikke mye til 
før maskinen forflytter seg. Derfor 
tester jeg alltid oppdraget først 
under trygge forhold, så vet jeg 
at ikke lasten forflytter seg, sier 
Knut Even bestemt. 

HmS i fOKuS 
De siste årene har Reipå Knuseri 
hatt mange oppdrag for Secora, 
den maritime entreprenøren som 
er spesialist på kaianlegg og ut-
dyping av havner. Og det er ikke 
nødvendigvis slik at oppdragene 
er i umiddelbar nærhet til basen 

gunnar Hammer 

flere fagbrev 
i baKlomma
Gunnar Hammer (27) er 
nytilsatt hos Bilfinger som 
mekaniker, og har en spe-
siell faglig bakgrunn.

Etter å ha gått grunnkurs elektro i 
Glomfjord, startet den unge mannen 
karrieren sin hos Kværner Stord AS i 
2007, hvor han tok fagbrev som indus-
trimekaniker. Da han ble permittert en 

periode i 2011 ville ikke Hammer sitte og 
vente på nye muligheter. 
- Jeg tok voksenopplæring på kjemi og 
prosess i Glomfjord et halvår, for jeg måtte 
gjøre noe konstruktivt. 
Men bygging av borerigger ble ikke nok 
når kjærligheten banket på døren. 
- Da jeg møtte den rette Meløy-jenta bar det 
nordover til igjen i 2013. Her startet jeg den 
toårige læretiden min som prosessoperatør 
hos EWOS på Halsa, forteller han.
Med to fagbrev i baklomma begynte Gun-
nar å kikke etter ny jobb, og da stillingen 
som mekaniker hos Bilfinger ble lyst ut, 
satte han seg et nytt mål. 
- Jeg trives best som mekaniker, men at jeg 
har flere fagbrev er nok en styrke. De to 

fagene er ganske forskjellige, men samtidig er 
de ganske like. Som mekaniker bygger du nye 
systemer og som operatør så driver du dem, 
tror Hammer. 
Selv om han må pendle mellom Halsa og 
Glomfjord, og med barn nummer to på vei, er 
han svært glad for å ha havnet tilbake på den 
rette hyllen igjen. 
- Hos Bilfinger har jeg varierte og spennende 
arbeidsoppgaver. Arbeidsmiljøet er svært bra. 
De er behagelig useriøse innimellom, men 
jobbmessig seriøse på en god måte. At det kan 
være utfordrende er bare en fordel for slike 
som meg, sier den nye mekanikeren.

Tekst: Andreas Eik. 
Foto: Edmund Ulsnæs

HØytHengende arbeid  
på Reipå. 
- Det har blitt mange rare plasser 
etter hvert. For ett-par år siden 
bodde jeg et helt år på hotell, men 
man tilpasser seg. Og så møter 
man de samme menneskene på 
mange forskjellige steder. Det er 
heller ikke slik at jeg bare sitter i 
mobilkranen hele tiden, for man 
må være kollegial og hjelpe de 
andre med den kompetansen som 
vi har på slikt arbeid, forteller 
Knut Even. 
Og det er nettopp hensynet til de 
mange andre arbeiderne som gjør 
at firmaet har et spesielt fokus på 
helse, miljø og sikkerhet. 
- Det er folk rundt meg hele tiden, 
og det er alltid klemfare når man 
flytter last. Da må man ta hensyn 
til vær og vind, og passe på at 
ikke mennesker står i veien. For 
når man står der midt på vinteren, 
innpakket i klær og med hjelm 
med øreklokker, er det ikke alltid 
at de følger like godt med. Da er 
det min oppgave å sikre at ulyk-
ker ikke skjer. 

Kan være livSfarlig
- Om bommen er langt ute har 
man mindre løftekraft. På 18 me-
ter har man kun 4,7 tonn, og dette 
må man være klar over før man 
begynner på oppdraget. Om du 
bare akkurat klarer å lure lasten 
på plass og det ikke blir perfekt, 
ja, da sliter du maksimalt, advarer 
Knut Even.
På plass bak spakene i mobilkra-
nen er det åpenbart at han ikke 
snakker tull. Fokuset er alltid på 
oppdraget, og på hvor de andre 
arbeiderne oppholder seg. 
- Det er med maskiner som med 
dyr - man skal ha respekt for 
dem. Personlig må jeg si at jeg 
føler meg hjemme bak spakene, 
for store maskiner har jeg hatt i 
blodet hele livet. Helt siden jeg 
kjørte traktor som liten gutt, der 
jeg var for liten for å nå skikkelig 
ned til pedalene. Her i maskinen 
har jeg alltid full kontroll, for har 
du ikke dét kan ulykker skje. 

Tekst og foto: Andreas Eik 
etter åtte år bak spakene i mobilkrana til reipå Knuseri kan ikke Knut even bjørklund forestille seg en an-
nen arbeidsplass. Her har vi knipset ham på Sund ved inndyr, der fergekaia er blitt forlenget i vinter.

- det er folk rundt meg hele tiden, og det er alltid klemfare når man 
flytter last. Jeg må alltid ha full kontroll, ellers kan det skje ulykker, 
forteller den erfarne kranføreren. både kran og mann er etterspurt 
– kundene vet å sette pris på den viktige kompetansen.  
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Jan Kildal, tidligere finansdirektør i 
norske Skog og konsernsjef i Hurtigru-
ten group er en av årets foredragshol-
dere på meløyseminaret. foto: privat

Scanwafer-gründer reidar langmo 
kommer til meløy for å foredra under 
årets meløyseminar. foto: edmund 
ulsnæs 

- tenK på 
ungdommene 
- Slaget om kompetan-
sen skjer i fremtiden, og 
skal man holde på de 
unge må man planlegge 
langt frem i tid. 

Det mener den utflyttede meløyfjæ-
ringen Jan Kildal, som er en av årets 
foredragsholdere under Meløyseminaret 
på Halsa. Med lang erfaring fra næ-
ringslivet er ikke han i tvil om hva som 
må gjøres i årene som kommer. 
- Jeg kommer også til å snakke om 
hvordan Nord-Norge skal klare seg etter 
olje-eventyret er over. Og jeg har stor 
optimisme for hva vi kan få til, sier han. 

viKtig turiSme
Meløy Næringsforum satser på stor 
bredde blant foredragsholderne på 
årets Meløyseminar den 9. mai. Blant 
annet kommer næringsminister Monica 
Mæland innom, og det samme gjør 
ScanWafer-gründer Reidar Langmo, 
dessuten Frode Lindberg - daglig leder 
i Kystriksveien Reiseliv AS. Kildal 
mener bredden gir et nødvendig fokus. 
- Etter ti år i Hydro, ti år i Orkla og ti 
år i Norske Skog har jeg mye kompe-
tanse innen storindustri. Investerer man 
store penger i oljeindustrien tar det ofte 
mange år før man ser at investerin-
gene gir effekt i form av arbeidsplas-
ser. Hadde man brukt en tiendedel av 
oljeinvesteringene på infrastruktur og 
lignende, med tanke på turisme, ville 

man se at arbeidsplassene ville kommet 
raskt på plass, mener han.
For dette er ett av områdene som har 
størst potensiale for vekst i Meløy.  Der-
for passer det godt at Meløy Næringsfo-
rum også har invitert sentrale fylkes-
politikere - samferdselsråd Wilfred 
Nordlund tar også turen. Det samme 
gjør for øvrig whisky-gründeren Jan 
Hellstrøm fra Myken. 

- HOld på KOmpetanSen 
Jan Kildal har erfaring fra reiselivs-
næringen, etter å ha vært konsernsjef i 
Hurtigruten Group i 1 ½ år. Han mener 
at hele landsdelen må tenke mer på både 
turisme og fiskeri i årene som kommer. 
- Meløy har vært, og er, en fiskerikom-
mune. Men litt av problemstillingen i 
hele landet er at det er for stort fokus 
på råfisken og for lite på foredlingen. 
Det er mulig å bygge ut foredling også i 
Meløy, for norsk fisk er ettertraktet i det 
internasjonale markedet, mener Kildal. 
De siste årene har han vært konsulent 
i sitt eget firma, og har et gratis råd til 
Meløy kommune. 
- Problemet er at de unge som tar høy-
ere utdanning forsvinner ut av kommu-
nen. I fremtiden er det ikke nødvendig-
vis mangel på kapital, men på ressurser. 
For å få ny aktivitet må man ha visjoner 
og kompetanse, og denne kommer ikke 
på plass bare fordi man ønsker seg det. 
Men det er mulig å snu trenden, få ung-
dommene tilbake igjen og bruke deres 
kompetanse, forteller han. 

Tekst: Andreas Eik. 

Ventilhus. Ordet er ikke imponerende. Men 
la det være klart: ventilhuset som nå skal 
bygges i industriparken i Glomfjord, dét er 
ikke småtterier.
- Det er ikke ofte det bygges så store ven-
tilhus i Norge, og med så svært utstyr. Den 
største ssikkerhetsventilen sier vår leveran-
dør at de aldri har levert i så stor dimensjon 
i Norge før, opplyser prosjektleder Jon 
Roger Pedersen i Yara Glomfjord.
Midt i forrige uke var IndustriFolk til stede 
da han hadde samlet viktige aktører til 
signering av kontrakt. Ventilhus-jobben til 
omlag 25 millioner kroner er nemlig tildelt 
lokale Reipå Knuseri.
- Vann er den viktigste infrastruktur-biten i 
fabrikkene, og det er veldig bra at vi nå får 
en lokal samarbeidspartner som vi er sikre 
på kan levere sammen med oss, sa Yara-
fabrikksjef Arve Jordal da han signerte.
- Et stort og viktig oppdrag. Dette er noe 
nytt for oss, og vi har ikke tidligere hatt 
totalentreprisen med underleverandører 
på et bygg på denne måten. Men det er en 
grei jobb, så jeg tror nok ikke vi har tatt oss 
vann over hodet, smilte Frank Svendsgård, 
daglig leder i Reipå Knuseri, da han satte 
sitt navnetrekk på storkontrakten med Yara.

3.000 i timen
Vi snakker altså om arbeidspakke 2 i det 
voldsomme vannverksprosjektet som 
industripark-eier Yara er i ferd med å gjen-
nomføre. Pakke 1 er kjent i lokalsamfun-
net, nemlig den nye rørgata med en meters 
diameter som skal strekke seg 1, 8 kilome-
ter fra Hydrodammen ned til industripar-
ken. Her er man kommet omlags halvveis 
i traséen, og etter påske fortsetter arbeidet 
for fullt, blant annet med legging av kabel-
anlegg og kabeltrekkrør for Statkraft. Men 
tilbake til pakke 2:
- Ventilhuset skal ha en grunnflate på 200 
kvadratmeter. Dette blir den nye hoved-
fordelingen for vann til alle bedriftene, 

gratulerte og signerte
Stor kontrakt på stort 
ventilhus i enda større 
vannverksprosjekt. Viktig 
Yara-jobb gikk til Reipå 
Knuseri.

- gratulerer med oppdraget! sier yara-
prosjektleder Jon roger pedersen med 
håndtrykk til Kjell ivar Hansen (t.h) - pro-
sjektleder hos reipå Knuseri. bak fra ven-
stre ser vi daglig leder frank Svendsgård 
i reipå Knuseri, fabrikksjef arve Jordal i 
yara glomfjord og byggeleder tor berg fra 
norconsult. ventilhuset på 200 kvadrat-
meter skal bygges ved brannstasjonen i 
retning glomfjord sentrum.

- vann er aller viktigst i infrastrukturen vår, og det er veldig bra at vi nå får en lokal sam-
arbeidspartner som vi er sikre på kan levere sammen med oss, sa yaras fabrikksjef arve 
Jordal (foran t.h.) da han signerte kontrakt med frank Svendsgård og reipå Knuseri. 

arkivbilde fra høsten 2015

Det er ikke ofte det 
bygges så store ventil-
hus i Norge, og med så 
svært utstyr. Den stør-
ste sikkerhetsventilen 
sier vår leverandør at 
de aldri har levert i så 
stor dimensjon i Nor-
ge før.

JOn rOger pederSen

og her skal det passere omlag 3.000 
kubikkmeter vann i timen. Et kommunalt 
vannuttaket plasseres også her, forklarer 
Jon Roger.
- Så skal det trekkes en plastvannled-
ning med 71 centimeters diameter til 
syrefabrikk A, og en på 56 centimeter 
til syrefabrikk B. Det skal legges omlag 
500 meter med vannledning og 110 for 
avløp, så rørarbeid er en betydelig del av 
oppdraget, sier han.

KOmpliSert HuS
Åtte entreprenører ble forespurt om å 
levere anbud, derav tre lokale. Kravene 
til helse, miljø og sikkerhet er viktig når 
valget gjøres, like viktig som prisen, 
faktisk. Kapasitet, kompetanse og gjen-
nomføringsevne var andre kriterier i 
konkurransen der Reipå Knuseri gikk 
seirende ut.
- Dette er det desidert største oppdraget 
vi hatt i industriparken, og vi leier inn 
Polarplast på Inndyr til plastsveising, og 
Bilfinger i Glomfjord til byggingen. I alt 
vil vi ha omlag 10 mann i arbeid her til 
enhver tid, opplyser prosjektleder Kjell 
Ivar Hansen.
Yara har på sin side benyttet Norconsult 
i Bodø til prosjekteringen, og Tor Berg 
fra samme firma er engasjert som byg-
geleder.
- En arbeidspakke 3 oppe i dette er jo le-
veranse og montering av prosessutstyr til 
ventilhuset. Det er et relativt komplisert 
ventilhus, der det er mye på leveranser 
og rørføringer som må koordineres for å 
holde tidsskjemaet, sier Tor.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 

Det store vannverksprosjektet til Yara Glomfjord har en 
kostnadsramme på omlag 80 millioner kroner, og skal være 
gjennomført ved utgangen av oktober i år.
- Leggingen av den nye rørgata fra fjellet er kommet omlag 
til varmestua i alpinsenteret, og etter påske starter Bern-
hardsen Entreprenør opp igjen for fullt, sier prosjektleder 
Jon Roger Pedersen.
Det voldsomme anleggsarbeidet i fjellsiden er forøvrig godt 
nytt for Glomfjord Alpinsenter, som har fått sin B-trasé 
kraftig økt i bredde som en følge av rørgate-gravingen. 
Begge de to gamle rørgatene ned fra Hydrodammen skal 
fases ut, men den ene blir liggende som en backup inntil 
videre. De to ventilhusene ved helsestasjonen i industripar-
ken og ved Rema 1000 skal også fases ut når det nye, store 
ventilhuset er i drift.

ferdig i oKtober

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet28 29



IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet

omstilling 

Klar for innspurten 
- Så snart telen i bakken har 
gitt seg så blir det en maurtue 
av arbeidsfolk i Glomfjord sen-
trum, sier Håvard Jentoftsen, 
formann i Terje Halsan AS. 

Han leder ombyggingen av sentrum, som er 
det første store oppdraget firmaet er hoveden-
treprenør for. Håvard forteller at han mener 
at de har bestått arbeidsprøven, men at det 
fremdeles gjenstår en del arbeid. 
- Økonomisk sett er prosjektet stort sett halv-
ferdig. Om man regner i arbeidstimer er det 
nok en to-tre måneder med byggearbeid før 
vi er helt ferdige. Blant annet gjenstår rundt 
2.500 kvadratmeter med varmerør.

ting tar tid 
Opprinnelig skulle prosjektet vært ferdig nå, 

men tok lengre tid enn forventet på 
grunn av uforutsette årsaker. Klimaet er 
én av grunnene til at det nå må ventes. 
- Å vite når vinteren i Glomfjord gir 
seg er som å spille Lotto. Vi kan ikke 
legge brostein eller varmerør før vi vet 
at all telen er ute, men vi satser på å 
starte opp igjen i månedsskiftet mars/
april.
Han sier at det ikke er noen helt 
spesielle utfordringer i arbeidet som 
gjenstår, for det er mye kabler og rør i 
industriparken også. Men, blant utfor-
dringene er kummene i sentrum. 
- Det som ble oppdaget da vi startet 
arbeidet var at disse var i en dårlig 
forfatning. Dette kunne ingen vite før 
vi åpnet dem opp, så ingen har skyld 
i dette. Men vi kan ikke lukke et slikt 
prosjekt når vi vet at det som er under 
bakken er for dårlig. 

fOlKSOmt 
Når klimaet tillater det skal 4-5 av 
mannskapet til Terje Halsan AS 
jobbe i sentrum. Det samme skal 
flere av underentreprenørene. 
- Blant annet Norsk Revegetering 
AS, som tar for seg steinleggingen, 
beplantningen og utsmykkingen. 
Meløy Elektro skal levere det elek-
triske, og Rørlegger’n Fauske står 
for snøsmeltebiten, altså undervar-
men på torget, forteller han. 
Han tror sistnevnte blir noe av det 
mest spennende neste vinter, når 
overskuddsvarmen fra Yara skal 
brukes til å varme opp sentrum. 
- Det blir uansett full rulle her så 
snart vi kan starte på igjen. Terrenget 
må senkes og rettes av, varmesløy-
fene må legges ut og det skal legges 
brostein og asfalt. Det er for tidlig å 

si sikkert når vi blir ferdig, men vi satser på juli. 

friSter til gJentaKelSe 
Jentoftsen berømmer Meløy kommune for å ha 
vært handlingskraftig når uforutsette ting har 
dukket opp, for eksempel tilstanden til kummene. 
- De kontrollerte selv og bestemte seg raskt for at 
dette måtte utbedres. Vi har gjort mindre jobber 
for kommunen før, men dette er den første store 
jobben der vi har hatt direktekontakt med dem. 
Og kommunikasjonen har vært svært bra. 
Kontrakten på 27 millioner kroner er Terje Hal-
san AS sin første som hovedentreprenør. 
- Men dette blir ikke den siste. Vi har blant annet 
tatt i bruk nytt utstyr, som kalkulasjonsprogram, 
i dette arbeidet. Det har vært lærerikt å gjøre noe 
annerledes, og vi har gjort mye og godt arbeid. 
Om vi har bestått arbeidsprøven vil vise seg når 
vi er helt ferdig, avslutter Håvard Jentoftsen. 

Tekst: Andreas Eik. Alle foto: Edmund Ulsnæs 

glomfjord sentrum 
har forandret seg 
mye siden oktober 
2014. formann Hå-
vard Jentoftsen i terje 
Halsan aS, firmaet 
som har hoveden-
treprisen, venter 
nå på å gjøre ferdig 
siste del av sentrums-
prosjektet. - å vite når 
vinteren i glomfjord 
gir seg er som å spille 
lotto. vi kan ikke 
legge brostein eller 
varmerør før vi vet at 
all telen er ute, men 
vi satser på å starte 
opp igjen i måneds-
skiftet mars/april, 
opplyser Håvard.

Glomfjord sentrum 17. juni 2015

Glomfjord sentrum 25. februar 2016

liKer utfordringer 
Logistikk-lærling Espen Ol-
sen (22) synes det er mor-
somt å kjøre hjullaster. 

Han har vært lærling på PKL siden septem-
ber i fjor, og forteller at han trives svært 
godt på jobb. Men det han ikke er helt vant 
med enda er klimaet. 
- Det er utrolig mye mer snø her enn i 
Sandnessjøen. Kan hende jeg tar feil, men 
det virker som om snøhøyden i hagen er 
like høye som brøytekantene langs veien, 

sier Espen og ler. 
De var kun to stykker som hadde tatt 
logistikkfaget som begynte som lærling i 
2015, og Espen forteller at det er en allsidig 
yrkesvei han har valgt. 
- Arbeidsdagene er svært varierte. Det kan 
være alt fra lagring av paller, pakking av 
stor- og småsekker til lasting og lossing av 
store båter. 
Espen forteller at han kan fortsette med 
utdanningen når han har tatt fagbrevet, men 
kjenner seg ikke helt klar for administra-
sjonsarbeid enda. Det er fremdeles mange 

ting han vil lære. For eksempel har ikke 
Espen tatt kranførersertifikatet enda, 
men er i gang med kursing på en av de 
andre maskinene. 
- Hjullastere er utrolige maskiner. Det er 
nytt og spennende, og man må ha tunga 
rett i munnen. Jeg føler at jeg har lært 
utrolig mye i denne jobben, som inn- og 
uttrafikk, og trives svært godt på skiftet 
mitt. 

Tekst: Andreas Eik 
Foto: Kristine Karlsen espen andré Olsen 
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Alder:  24 år
Yrke:  Lastebilsjåfør
Firma:  Terje Halsan AS

Profilen: Mattis Halsan

- Hvordan trives du på jobb her i familiebedriften? 
- Det er på mange måter en drømmejobb. Jeg tror 
sannelig jeg har vært inne i bedriften siden ung-
domsskolen, så jeg må si at jeg trives godt. Som 
lastebilsjåfør styrer jeg mye mine egne dager, for 
jeg er mye alene. Og det føles fantastisk.

- Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg? 
- Jeg begynner ofte kvelden i forveien med å laste 
opp bilen med avfall. Så kjører jeg til Bodø med 
det, tilbake til Meløy og ut til kundene med contai-
nerne igjen. Og så laster man opp til neste tur igjen. 
Har vært på Halsa og hentet containere i dag, så litt 
variasjon får man. 

- Det er en stor bedrift, og du har stort sett hele 
familien her. Føler du at du måtte jobbe her? 
- Det var drømmen å kjøre store maskiner, og 
senere lastebiler. De første årene kjørte jeg mange 
forskjellige doninger, og det er først nylig at jeg 
har tatt lappen til lastebil. Jeg vil kjøre den bilen så 
lenge jeg kan. Det er du som bestemmer hvordan 
det går, og du som bestemmer farten. Jeg får sett 
nye ting hver dag og får mye ansvar. Det liker jeg 
veldig godt. 

- Men hva er det som er mest utfordrende på jobb 
da? 
- Det er å kjøre etter klokka, og dét er ikke bra. Har 
du et klokkeslett du skal være hos en kunde, eller 
for å nå en ferge, kombinert med dårlig føre, så må 
du sette ned farten. Kanskje du mister ferga og blir 
et døgn forsinket, og dét er ikke morsomt. Hastverk 
skal ikke gå på bekostning av sikkerhet, men det 
ser man ofte. Når det ligger vogntog i grøfta så er 
det som oftest på grunn av farta. Men de gamle sier 
at det ikke er spørsmål om man kjører av veien, 
men når. Jeg har ikke vært utenfor ennå, og det skal 
jeg heller ikke.

- Du er ikke på jobb hele tiden, så hva gjør du på 
fritiden?
- Med jobb og familie så tett blir det arbeidsprat på 
fritiden også. Så har jeg to små barn også, og jeg 
prøver å være mest mulig sammen med dem. Jeg 
driver ikke med idrett, og kommer ikke til å be-
gynne nå. Samboeren min er fantastisk flink, og tar 
nok mer ansvar hjemme enn hun skulle gjort. Og 
jeg skal innrømme at om jeg har fri en dag, så job-
ber jeg ofte inn så mye som mulig dagen før. Slik at 
ingen andre trenger å bruke lastebilen min. 

- Du er glad i den bilen, ikke sant? 
- Absolutt. Jeg har nok lagt litt beslag på den her 
på jobb - kaller den for gullet mitt. Jeg har i aller 
høyeste grad et personlig forhold til den. Den må 
vaskes hver dag og stelles med. Er det en lyspære 
som er ødelagt så skal den skiftes med én gang. Nå 
er det ikke mitt navn som står på den, da, og jeg 
vil ikke ha det heller. Dersom bilen ligger i grøfta 
en dag så vil jeg ikke at navnet mitt står med stor 
skrift i frontruta… 

Tekst og foto: Andreas Eik 
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Egil har holdt til på pakkeriet i en mannsal-
der, og har sett store forandringer i arbeids-
metodene. Og de endringene synes han har 
vært gode.
- Det var mye mer manuelt før. Og det 
viktigste var ikke nødvendigvis om du var 
sterkest, men om du hadde teknikken inne. 
Sånn sett er det mye bedre i dag, sier han 
fornøyd. 

StålHelSe
For etter førti fulle år for Hydro og Yara i 
Glomfjord har han knapt noen fraværsda-
ger. Stålhelsen og engasjement har ført til 
at Kolvik har hatt lederjobber i bedriften i 
mer enn 20 år. 
- Jeg legger meg ikke syke for den minste 
ting – jeg krenker meg på jobb. Og så har 
jeg vel et rimelig godt humør og snakker 
med alle – spøker med alle, forteller han. 
Og han blir å savne arbeidsplassen, som har 
vært en viktig del av livet hans de siste fire 
tiårene 
- Jeg føler i det daglige at det betyr noe 
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Har elsKet logistiKKen...i 42 år!
Etter 42 år i parken trer 
Egil Kolvik snart av for siste 
gang.  - Selv om det blir en 
forandring så skal jeg nok 
klare å fylle dagene med 
andre oppgaver. 

blir pensjonist: - Jeg er trygg på at de skal klare seg uten meg, men jeg kommer nok sikkert innom for å sjekke, sier egil Kolvik mun-
tert. 

positivt for bedriften at jeg har vært her så 
lenge. Jeg vet hvor alt er i fabrikken, hvor-
dan det fungerer og hvorfor det har gått galt 
når noe kræsjer. Men det er nok ofte slik at 
man ser på gamlingen når man lurer, og det 
er ikke sikker han har peiling. Jeg er likevel 
trygg på at de skal klare seg uten meg, men 
jeg kommer nok sikkert innom for å sjekke 
at alt er i orden. 

gOdt milJø 
Han har vært en del av inventaret i PKL 
siden 1974. Kolvik forteller at årene i 
Glomfjord har gått fort, ikke minst siden 
det er svært varierte dager. 
- Dette er en glimrende jobb, for det er 
ikke to like dager. 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.
Og over så mange år er det mye som har 

forandret seg. Både teknologi og hvordan 
selskapet drives.
- Da jeg startet var vi over 600 ansatte i 
bedriften. Bare i PKL var det 120 personer, 
men det var oppgaver til alle sammen. Og 
det var et veldig godt miljø der. Men tiden 
gikk fort, sier han. 

fiSKe Og frivilligHet 
Egil er ikke helt sikker på akkurat når han 
skal tre av, men det blir i løpet av de neste 
månedene. Og han vet hva han skal gjøre 
når han slipper å mønstre på jobb tidlig om 
morgenen. 
- Helt siden jeg var ung har jeg vært glad i 
å være på fjellet, så det blir nok en del fiske 
og jakt i tiden som kommer. Jeg kommer 
ikke til å sitte rolig hjemme, det er sikkert. 
Etter et langt yrkesliv, der Egil har gått 
gradene fra gulvet og opp i ledelsen, har 

Hva nå da?: - det blir nok en del turer på 
fjellet når jeg nå trer inn i pensjonistenes 
rekker, sier egil Kolvik.

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

han også planer om å bruke engasjementet 
sitt til konstruktive ting. 
- Jeg tror nok at arbeidet mitt i Lions Clubs 
International kommer til å holde meg opp-
tatt. Etter så mange år her nede blir jeg nok 
å savne det, men jeg skal klare meg uansett, 
konkluderer Egil. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Edmund Ulsnæs 
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