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EWOS-staben er glad for 
å ha fått på plass ny-
sjefen. Steffen Kildal 
har flyttet hjem til 
Meløy, til en fabrikk som 
stor-investerer og har 
prestert 1.100 dager 
uten fraværsskader! 
– Viktig å komme i 
posisjon for nye 
prosjekter! mener Kildal.

SidE 6-8

TIL STATOIL:
Ragnhild har 
fått nattesøvnen 
tilbake.
SIDE 16

bIL I gAvE: 
Åge Mentzoni 
kjørte 200 mil, 
med brannbil.
SIDE 12-13

43 fIkk pLASS:
MbS har skaffet 
læreplass til 
Saras Monsen.
SIDE 3

HJEM TIL VEksT
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graTuLErEr
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Mediehuset Meløy AS

Trykk: 
Forretningstrykk AS

Kontaktinformasjon:
Mediehuset Meløy AS, 

Spilderneset 12, 8150 Ørnes
Tlf: 75 75 06 00

Industrifolk    

industrifolk gratulerer de følgende 
med runddag i sommer!

Jostein Kaspersen, opprinnelig fra Sør-Arnøy, 
jobbet ute på fiskebåt fra han var ung til han 
i 1986 mønstret han på som vikar i kompres-
sorhallen. Året etter - 2. mars 1987 - ble han 
ansatt i daværende Mowi. Utbyggingen av 
anlegget nede ved sjøen var da ferdig, og nå 
var det om å gjøre å produsere settefisk. Siden 
den gang har det vært flere eiere inne i bildet, 
men Jostein har holdt stand som driftstekniker 
hele veien.

kLESbyTTER
- Jeg har hatt en del klesbytter. Hver gang 
det kom et nytt selskap var det ny logo og 
nye kjeledresser. Felles for alle eierne har 
likevel vært vilje til å satse her. Det har bare 
gått fremover, og nå er anlegget blitt verdens 
største, forteller han.

ÆRE Og guLLkLOkkE
Jostein Kaspersen ble feiret med middag og 
selskap i anledning jubiléet. Driftssjef André 

HEdEr og ærE TIL JosTEIn
25 års fartstid ved et 26 år 
gammelt oppdrettsanlegg. dét 
kvalifiserer til ekstra oppmerk-
somhet!

Hedersmann: Høytidelig utdeling av gullklokke for 25 års fartstid. fra v. Ole Christian Norvik, 
regionsjef i Marine Harvest og Andre Spigseth, driftsleder i glomfjord.

Spigseth og regiondirektør Ole Christian 
Norvik sto for den høytidelige overrekkelsen 
av blomster og gullklokke. 
- Du har ei imponerende fartstid! Jeg har 
lært utrolig mye fra deg, for du kan anlegget 
ut og inn. Du har alltid hatt glimt i øyet, og 

latteren sitter løst, sa driftssjefen i sin tale til 
jubilanten.
- Hjertelig takk for gaven! Det er jo litt artig 
å bli gjort stas på, selv om jeg ikke akkurat 
er den som liker å stå mest i fokus, sa Jostein 
beskjedent.

Da hovedvannledningen inn til parken sprang lekk, ble denne bypass-ledningen red-
ningen. Den midlertidige løsningen sparer yara for mange millioner kroner. 

70 år
Finn Nordmo, MNU, 18. juli

60 år
Jostein Kaspersen, Marine Harvest, 19. juni
Arve William Brun, Yara, 17. juli
Alf Harry Lillelund, Yara, 18. juli

50 år
Stine Estensen, MNU, 8. juli
Dagfinn Kolberg, Yara, 2. august
Rune Andersen, Yara, 27. august

40 år
Hanne Hanssen, EWOS, 5. juli
Eirik Solbakken, Yara, 1. august

30 år
Anders Jentoftsen, Marine Harvest, 29. juli
Eileen Kristiansen, Marine Harvest, 2. august

25 år
Tony Juan Hansen, BIS, 25. juni
Mikael Dahl, REC, 27. juni
Ole Martin Elvegård, MBS, 10. august

20 år
Pål Andre Meløysund, EWOS, 19. juni
June Jeanette Johansen, EWOS, 28. juni
Christina Solfrid Bach, BIS, 15. juli
John Vegard Krokstrand, BIS, 6. august
Andreas Seljevoll Bang, Yara, 17. august
Lene Victoria Mathisen, Yara, 30. august

finn 
Nordmo 
fyller 70 år. 
gratulerer!
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Et brudd kommer aldri beleilig, heller 
ikke dette:
- Det skjedde jo på verst tenkelig sted, 
da! Fastslår Yaras parksjef Leif Kristi-
ansen.

uvENTET STED
Bruddet, ja, det oppstod på hovedvann-
ledningen inn til industriparken. Vi er litt 
tilbake i tid, men akkurat da Yara skulle 
kjøre opp igjen sine fabrikker etter re-
visjonsstansen. Altså 7. juni. Og stedet? 
Under helsebygget, nærmere bestemt 
under det gamle legekontoret.
- Når rørledningen er 2,5 kilometer lang, 
hadde vi ikke ventet et brudd akkurat 
under et bygg! Innrømmer driftsleder 
Trond Fjærem i Syrefabrikken.
Så kan man kanskje ikke si at brudd 
i disse rørene er overraskende – deler 

koMpLIsErT brudd 

Og ikke bare det, men det 
skjedde ved legekontoret! 
En bypass reddet situasjo-
nen. Og mange millioner.

av rørgata har ligget helt siden slutten av 
1940-tallet. Overraskende eller ei – bruddet 
fikk konsekvenser.
- Vi skulle starte begge syrefabrikkene etter 
revisjonsstans natt til søndag, men den ene 
ble da stående til tirsdag, forklarer Yaras 
industriparksjef, Leif Kristiansen.

bypASS-bESpARELSE
Bruddet ble oppdaget da det piplet vann inn 
fra begge sider i kjelleren på helsebygget. 
Lekkasjen var ikke stor, men rikelig alvorlig 
når man vet hva tapt produksjonstid koster i 
kroner og øre i gjødselfabrikken.
- Dermed konkluderte vi raskt med at vi måtte 
få til en rask nødløsning. Vi la en bypass-
ledning rundt bygget. Uten den kunne vi bare 
ha kjørt den ene syrefabrikken framover. Jeg 
vil tro at denne midlertidige løsningen sparer 
oss for tap på 5-6 millioner kroner i løpet av 
de neste ukene, opplyser Leif.
Den varige løsningen, den som nå gjøres, 
er å tre et fôringsrør inni det gamle. Mindre 
diameter, men glattere og med kapasitet til å 
kjøre gjennom inntil 4.000 kubikkmeter vann 
i timen, som er dagens behov.

Det sier ansvarlig leder for Opplæringskontoret MBS, 
Finn-Åge Pettersen. De fleste læreplassene er innenfor 
industrifag, helsearbeider og barne- og ungdomsarbei-
der i Meløy.
- Vi har fortsatt ledige læreplasser i salgsfag, tømrerfag, 
rørleggerfag, frisørfag, institusjonskokkfag og medie-
grafikerfag – til sammen 10-12 plasser. 
Yara tar til høsten inn 10 lærlinger, Marine Harvest én 
og EWOS to. BIS ikke er ferdige med inntaket, men de 
kan tenkes å ta 3-4 lærlinger, ifølge Pettersen. En av de 
nye Yara-lærlingene er Saras Monsen (18) fra Engavå-
gen.
- Jeg er kjempeglad for å ha fått læreplass hos Yara. Jeg 
er den eneste fra 94-årgangen som har fått plass, så jeg 
er veldig godt fornøyd.  
Unggutten skal ta fagbrev i kjemiprosess og mener 
det er lurt å ha lite fravær og jobbe målrettet for gode 
karakterer. 
- Det har jeg fått igjen for nå, sier han stolt. 
Han har allerede gått tre skift i fullgjødselfabrikken 
allerede. 
- Jeg fikk sommerjobb, så nå er det opplæring som 
gjelder. Men jeg husker en del fra jeg var utplassert fra 
skolen, sier han.

LærLIngEnE koMMEr - Så langt i 2012 har vi formidlet lære-
plass til 43 lærlinger i Meløy, Rødøy og 
Gildeskål.

 Saras Monsen

Mono-fabrikken er stengt, men først nå fjernes siste spor etter utbyggingen av 
den? Litt flåsete innfallsvinkel kanskje, men bildet viser altså at Terje Halsan AS 
er i ferd med å demontere boligriggen i glomen. Og det var denne riggen som 
var velfylt av anleggsarbeidere og et helt nødvendig bolig-supplement. Når? Da 
gigautbyggingen av Mono-fabrikken begynte fra sommeren 2007. Nå fraktes 
Malthus-riggen til et annet og svært synlig sted, der de trenges mer. Nemlig til 
Tverlandet, og anleggsområdet for nybrua.
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Driftssjef i FVO og SSO Arve Jordal forkla-
rer hvorfor Yara hver sommer har revisjons-
stans første uka i juni. Årets stans er over, og 
driftssjefen sier seg fornøyd med resultatet.
- Vi har ingen personskader, og vi har derfor 
nådd vårt hovedmål. I fullgjødselfabrikken 
har det vært over 100 innleide, og store ope-
rasjoner er blitt utført helt uten skader på folk. 

SpENSTIg LøfT
Det største arbeidet under årets revisjonsstans 
i fullgjødselfabrikken var utskifting av en 
mantel- og bærering i tørke 3. Ringen som 
holder tørka oppe er massiv, veier rundt 20 
tonn og er 4 meter i diameter. 
- Planleggingen har tatt rundt ett år, og 
leveringstiden på ringen er seks måneder, sier 
Helge Bjarne Johannessen. 
Han er prosjektleder for arbeidet på tørke 3.
Ringen ble produsert i Frankrike og transpor-
tert til Glomfjord med båt. Utskiftingsarbeidet 
har ført til at tørka har vært ute av drift i to 
uker. 
- Byttingen gikk som planlagt, og arbeidet 
ble faktisk avsluttet to dager tidligere enn 
estimert, sier Johannessen, og opplyser at 14 
mann var engasjert i prosjektet.
Ringen som nå er byttet ut med flunkende 
ny til rundt 3 millioner kroner har vært i 
drift siden i 1992. Totalt rundt 57 millioner 
omdreininger har det vært på trommelen som 
holdes oppe av ringen. Utskifting av slike 
store deler gjøres ikke ofte. Forrige var i 
2010, på tørke 1. 

MER LuTSpRAyINg
En god del vedlikeholdsarbeid har vært 
utført også på tørke 1 og 2. Tørke 1 har blitt 
klargjort og forberedt innvendig for spraying 
av lut på løype 1. 
- Dette er en tidkrevende jobb, og det ble 
bestemt at forberedelsene skulle gjøres nå 
når linja likevel står. Resten av arbeidet kan 
gjøres utvendig, så det kan vi gjøre senere, 
sier Arve Jordal.
Han forteller at det ser ut som det holder å 
spraye lut i tørke 1 og 3 for å få utnyttet full-
gjødselfabrikken maksimalt. Når også linje 
1 har samme teknologien ser det ut som om 
flaskehalsen på produksjonskapasiteten flyttes 

sTor akTIVITET I årETs sTopp
- det er gunstig at revisjons-
stansen utføres før ferien. da får 
vi luket ut småting før nøkkel-
personer tar ferie. 

fra FVO til syrefabrikken.
- Flaskehalsene er på litt forskjellige steder. 
Det avhenger av mange ting – blant annet 
hvilken varetype som produseres. Målet 
vårt er at vi skal kunne bruke all syre som 
produseres i Glomfjord til å produsere ferdig-
vare. Vi har måttet selge unna syre inntil nå. 
Enkelte varetyper gir mer kalksalpeter, og da 
må vi ha fokus på KS-fabrikken slik at ikke 
den blir flaskehalsen, forteller Jordal.

STREIk
Yara var litt påvirket av los-streiken. 
- Noen båter ble liggende igjen ved kai her 
hos oss, men det som kunne ha fått konse-
kvenser for oss var en ammoniakkbåt som 
ikke kom inn som planlagt fordi de manglet 
los. Dermed ble den utsatt til inn i revisjons-
stansen, og da kan ikke vi ta imot ammoni-
akkbåter. Båten ble båten liggende uvirksom 
på Nesnaflaket i ei uke i stedet, og det vil nok 
bety ekstrakostnader.
Arve Jordal forteller videre at de en stund var 
litt nervøse for at viktige innleide personer 
ikke skulle komme seg tidsnok til Glomfjord 
på grunn av vekter-streken.  
- Det gikk heldigvis bra, sier han.

RENgjøRINg
Driftssjefen opplyser at rengjøring av tanker 
og renhold har blitt foretatt av egne folk. 
- De har gjort en kjempejobb. Noen tanker 
var veldig mye grodd, og der har de vært inne 
og meislet. I tillegg har Terje Halsan A/S vært 
her med sugebil og jobbet med tankene. Sand 
fra blant annet fosfat settler på bunnen og må 
fjernes, forklarer han.
Hele fabrikken er rengjort og spylt ren under 
stoppen, og alle egne mannskaper var i sving 
seint og tidlig. 
- I fjor måtte vi se bort fra en del utvendig 
rengjøring, og skiftene var opptatt av at vi 
skulle gjøre dette skikkelig i år.

SkIfTET RøR
I syrefabrikkene på øvre område har det også 
vært stor aktivitet under årets revisjonsstans. 
- Vi hadde 55 store og små mekaniske jobber 
utført i løpet av fem dager. Rundt 30 personer 
var engasjert, i tillegg til at våre egne mann-
skaper gikk 10-timersdager. Da ble det jobbet 
med ovner, lystgasskatalysatorer og utskifting 
av platinanett, sier vedlikeholdsleder i syrefa-
brikken, Håkon Taraldsen.
Utskifting av rundt 3.000 wafere til 160 kr. 
stykket i lystgasskatalysatorene ble foretatt, 

og i tillegg ble mange vannrør og syrerør byt-
tet i år - som er flere enn vanlig. 
- I tillegg er det blitt foretatt kontroll av di-
verse roterende utstyr, sertifisering, trykkprø-
ving og kontroll, sier Håkon.

fORNøyDE
- Vi har hatt høy fokus på orden og renhold 
under årets revisjonsstans. Så snart vi har 
gjort ferdig én jobb er det blitt ryddet opp. 
Vi har heller ikke hatt noen skader under 
stoppen, og det er vi godt fornøyd med, sier 
driftsleder i syrefabrikken, Trond Fjærem.
Torsdag kl. 15.30 i revisjonsstans-uka var 

syrefabrikken klar og kunne starte opp igjen 
produksjonen.
- En liten forsinkelse grunnet lekkasje i en 
vannledning ble det, men ellers gikk alt etter 
planen. Da vi hadde fått vanntilførselen i 
orden, og ammoniakk fra fullgjødselfabrikken 
kom opp, gikk alt greit i syre A-fabrikken. 
Syre B får flytende ammoniakk fra fjellageret, 
så der er de mer uavhengig av fullgjødselsfa-
brikken, forklarer Trond Fjærem.
Det er et helt år til neste revisjonsstans hos 
Yara. 

Nytt og stort: En av mantel- og bæreringene 
på tørke 3 har siden 1992 holdt oppe den 17 
meter lange tørka. Nå er den utskiftet. 

Nye rør: I syrefabrikken er flere rør enn vanlig blitt byttet ut. Driftssjef Trond fjærem (til v.) og 
vedlikeholdsleder Håkon Taraldsen viser oss noen av dem.

5



6

uTVIdEr produksJonskapasITETEn

6. juni gikk Pål André Meløysund (20) og 
June Jeanette Johansen fra Halsa begge opp 
til fagprøve i lærebedriften på Halsa.
  
pÅ EvENTyR
Pål André har tatt produksjonsteknikk-
fagbrevet, og hatt ett års læretid ved REC 
Wafer i Glomfjord og ett år hos fôrprodu-
senten EWOS.
- Det har vært veldig hektisk dette året siden 
jeg skulle lære meg alt til fagprøven på bare 
ett år. De to bedriftene har helt forskjellig 
teknologi, forklarer Pål André, som har gått 
skift hele tiden. 
- Fagprøven var ikke så vanskelig som jeg 
hadde trodd. Jeg har fått veldig god oppføl-
ging her og trives godt på EWOS, så jeg er 
kjempefornøyd. 
Pål André hadde tenkt å studere videre 
og starte forkurs til ingeniørhøgskolen til 
høsten. 

MEN…
- Så fant jeg og kjæresten min ut at vi ville 
dra til Asia på back-packing et halvt års tid. 
Vi har lyst til å oppleve verden før vi slår 
oss ned, og akkurat nå sparer vi penger for 

bEsTåTT fagprøVE 
Hos EWos
To lærlinger ved EWOS på 
Halsa har tatt fagbrev. Nå er 
de klare for nye eventyr!

ferdige: De har bestått fagprøven, og forlater Ewos fra høsten. fra v. june jeanette 
johansen og pål André Meløysund.

å nå målet. 
Pål André har kontrakt hos EWOS til 1. 
september, og deretter blir det å legge ut 
på eventyrreise til Nepal, India, Thailand, 
Laos, Vietnam, Kambodsja, Malaysia, 
Singapore, Filippinene, Japan og Kina.

vIL bLI INgENIøR
June Jeanette Johansen, også EWOS-lær-
ling, tok kjemi- og prosessfagbrev samme 
dag. 
- Jeg har hatt ei veldig fin tid, og har fått 
masse ansvar og tillit. Skiftgåing har gått 
helt greit, og jeg har gått 3-skift i lavseson-
gen og 4-skift i høysesongen, forteller hun.
June blir i jobb ved EWOS til 1. august, 
men da blir det studier for Halsa-jenta.
- Jeg skal ta forkurs til ingeniørskolen fra 
høsten. Jeg har ikke ennå bestemt meg 
hvor, men det blir enten i Trondheim, 
Bergen eller i Tromsø. Deretter skal jeg 
studere prosess- og petroleumsteknologi, 
sier hun.
Hun la utdanningsløpet sitt for en tid 
tilbake, 19-åringen fra Halsa. For et år 
siden skrev Industrifolk om June, og at hun 
valgte læreplass hos EWOS foran Statoil 
Mongstad-kontrakt. 
- Jeg er klar for å flytte, men det blir nok 
en overgang, ikke å ha fast inntekt lenger, 
avslutter hun.

Den nyansatte fabrikksjefen hos EWOS på 
Halsa har allerede rukket å bli varm i trøya. 1. 
mai tiltrådte han sjef-stillingen ved fôrfabrik-
ken på Forøya.

INvESTERINgER
Baseline 2 heter prosjektet til 22 millioner 
investeringskroner. Prosjektet startet like før 
nyttår, og er nå i innspurten. 
- 1. april ble produksjonslinja som er oppgra-
dert stoppet. Da begynte selve arbeidet med 
ombyggingen, som var konsentrert rundt 2 
måneder. Formålet med ombyggingen er å 
heve kapasiteten på fabrikkens hoved-pro-
duksjonslinje, forteller Kildal.
To andre fabrikker i EWOS-systemet utvider 
også i samme størrelsesorden. 
- Vi samarbeider tett med de andre fôrfa-
brikkene, og hovedkontoret i Bergen har en 
koordinerende rolle. At vi i stor grad har likt 

- Vi er glad for at vi får investere 
når Meløy-industrien opplever 
en knekk. Tilgang på folk er det 
også, sier Steffen Kildal.

Stort anlegg: baseline 2-prosjektet er under ferdigstillelse og produksjonskapasiteten ved EWOS-fabrikken på Halsa er betydelig økt.

produksjonsutstyr gjør det lettere å måle hver-
andre, og intern konkurranse er positivt, sier 
Steffen Kildal.

HEkTISk pERIODE
Fabrikksjefen oppsummerer og sier at pro-
sjektgjennomføringen har gått bra, og at de 
ikke har hatt noen fraværsskader underveis. 
- Det har vært et yrende liv her. Fabrikken har 
faktisk i dag vært drevet i 1.100 dager uten 
fraværsskader, og dét er vi veldig stolte av. 
Han forteller at det har vært full produksjon 
på linje 2 mens ombyggingen har foregått på 
linje 1. 
- Vi har produsert hele tiden, og størrelsen og 
kompleksiteten i prosjektet tatt i betraktning, 
er vi fornøyd med halvannen uke forsinkelse.  
Årsaken er forsinkelse på utstyrsleveranser og 
en del problemstillinger vi ikke hadde sett for 
oss, sier han. 
22 millioner kroner er investert i utstyr som 
skal øke kapasiteten 15-20 prosent. Rundt 30 
innleide mannskaper – alt fra blikkenslagere, 
dataingeniører til mekanikere og sveisere har 
vært i sving de siste 6 månedene. 
- En utfordring, for man skal produsere for 
fullt, ivareta hygiene og kvalitet samtidig, 

men det har gått veldig bra. Og så er det jo så 
godt å være ferdig! sier Jann Einar Myrvang, 
logistikkleder ved EWOS på Halsa.

OppSTART Og HøySESONg
- Vi har kjørt i gang den oppgraderte produk-
sjonslinja nå, og holder på med finjustering. 
Hjertet i prosessen – altså ekstruderen – er 
ny, og har fått 15-20 prosent økt kapasitet. Vi 
skal kunne produsere rundt 4.000 tonn mer 
fôr i måneden etter oppgraderingen. Det er 
gjort utvidelser også på tørke- og kjølesiden, 
samt at vi har trimmet resten av utstyret for å 
henge med. 
Fôrfabrikken på Halsa har to helt adskilte 
produksjonslinjer. Den ene, som omtales som 
volumlinja, har nå fått økt kapasitet.
- Vi ser på muligheten til å øke kapasiteten 
også på linje 2, men det er ikke besluttet 
noe endelig ennå, sier Kildal, som forklarer 
hvorfor det er forskjell mellom produksjons-
volumet i lav- og høysesongene.
- Om sommeren produserer vi for fullt, mens 
fra november til april/mai er det lavere etter-
spørsel. Sesongvariasjonene gir oss utfordrin-
ger når det gjelder kapasitetsutnyttelse.
- Vi overtar volumet til den nordligste fôr-

produsenten i EWOS i vinterhalvåret, sier 
Myrvang.

STORE vERDIER OvER kAI
EWOS girer nå opp til høysesong, og har 8 
sesongarbeidere inne. Omtrent alt av inn- og 
utgående logistikk går over kai. 65 % av 
produksjonen pakkes i storsekker, og resten 
sendes ut som bulklast. Med et super-moder-
ne laste- og losseutstyr legger fôrbåtene til kai 
på Halsa hver eneste dag for å hente storsekk 
eller bulk. Bulkbåtene går direkte ut til sjøan-
leggene langs Norskekysten og sprøyter fôret 
over på flåter som ofte har har 8-10 siloer 
som rommer 40 tonn fiskefôr hver.
- En av våre kunder har et forbruk på 750 
tonn i uka, så det er store penger i omløp, 
forklarer Jann Einar Myrvang.
- Fabrikken her på Halsa omsetter for et milli-
ardbeløp hvert år. Kunsten er å få mest mulig 
igjen for hvert kilo råvarer som blir brukt. Det 
er gode tider i oppdrettsnæringen. Myndig-
hetene sier at det skal satses i Nordland på 
oppdrett. Her vil det trolig komme nye kon-
sesjoner og større lokaliteter, og alt ligger til 
rette for at det skal bli ei enda større næring, 
sier fabrikksjefen overbevisende.
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Fem ansatte 
i REC Wafer 
oppnår 10 års 
ansiennitet innen 
oppsigelsesti-
den. Disse får en 
påskjønnelse fra 
bedriften i anled-
ning jubiléet:

Ranveig Bakken
Janne Jensen
Harald Berg
Tine Merete Rindal
Jon H. S. Uhrenfeldt
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Steffen Kildal har inntatt sjefsstolen hos 
EWOS på Halsa og rukket å bli varm i trøya. 
De ansatte er glade for å ha fått den hjem-
vendte meløyfjæringen på laget. 

fRA NÆRINgEN
Steffen Kildal kjenner oppdrettsnæringen 
godt og har selv flere års erfaring fra denne. 
- Min far driver med oppdrett, og jeg har 
hatt sommerjobb hos Torrissen-familien som 
ungdom.  
Han startet som fabrikksjef midt i Baseline 
2-prosjektet, og har ikke fått all verdens tid til 
å sette seg inn i den daglige driften.

- HvORDAN HAR DET gÅTT?
- Det har gått veldig bra, og jeg har fått 
mange positive overraskelser. Jeg er blitt 
kjent med mange av de som jobber her, men 
jeg kjenner nok ikke hele anlegget ennå. Det 
blir mye administrasjon nå i starten, sier han.
Fôrfabrikken på Halsa har rundt 37 fast 
ansatte, og i tillegg kommer det 7 lærlinger 
og 8 sesongarbeidere. Steffen Kildal kommer 
tidligere fra Marine Harvest-konsernet og 
har blant annet bakgrunn som driftsleder, 
ekspedisjonsleder, produksjonsplanlegger og 
innkjøpskoordinator. 

gODT MOTTATT
- Vi er veldig glad for å ha fått på plass 
ny sjef – en som vil være her noen år. Vi 
trenger stabilitet, for vi har sakket litt akterut 
i EWOS-systemet, sier logistikkleder Jann 
Einar Myrvang.
Tradisjonelt har Halsafabrikken hatt et veldig 
godt rykte i EWOS-konsernet, men innser at 
de andre fabrikkene snart har nådd dem igjen.
- Det er viktig at fabrikken kommer i posisjon 
til å kunne få gjennom prosjekter for å opp-
rettholde standard og måltall, mener Steffen 
Kildal, som har ambisjoner for fabrikken på 
Halsa.
Han er født og oppvokst i Meløy, men har 
bodd borte fra kommunen i 13-14 år. Nå 
kommer han flyttende fra Hjelmeland i Ry-
fylke om kort tid, og tar med seg kone og fire 
barn i alderen 3 til 14 år. Med nyoppusset og 
påbygd sommerhus i Kjeldal gleder han seg 
til å få samlet familien igjen.  
- Hvordan er det å pendle fra Kjeldal til 
Halsa, Steffen?

LEdErE på pLass
- det er godt å ha kommet heim, 
selv om det er kaldere enn jeg 
husket.

I nærheten: - Avstanden mellom grønøya og forøya blir kort når jeg får ut båten, sier 
produksjonsleder Åge Lyng. 

- Det er bare 18 kilometer hver vei, så det er 
ingen fare. Og nå kommer det jo ny asfalt, så 
det blir kjempebra, sier han.

fRA REC
Ny i ledelsen hos EWOS er også Åge Lyng. 
Den opprinnelige bodøværingen er bosatt 
på Grønøya, og har jobbet i industriparken i 
Glomfjord i 10 år. Han har utdannelse som 
bilmekaniker og kokk, samt fagbrev i kjemisk 
teknisk industri.
- Jeg begynte på SiNor og avsluttet ved REC 
Wafer Mono. De to siste årene var jeg pro-
duksjonsleder på skift, men i mars sa jeg opp 
for å begynne her, sier Åge. 
19. mars startet han i jobben. Han trives godt, 
og har fått mye ansvar og tillit. 
- Hos REC var vi flere om ansvaret, mens her 
er jeg helt alene om jobben. Mitt ansvar er å 
sørge for at driften går i henhold til produk-
sjonsplanen, forteller han. 

LEAN pRODukSjON
5S og lean produksjon var innført i EWOS 
for mange år siden, men med ansettelsen av 
Åge Lyng skal det satses på oppsving i dette 
arbeidet. Her blir han helt sentral i videreut-
viklingen.
- Jeg tror vi kan ta lean et par steg videre, sier 
Åge Lyng.
- Det er trist å se at REC går fra å være et 
moderne industrieventyr til å kollapse totalt. 
Surrealistisk, egentlig, men jeg er veldig glad 
for at jeg fikk denne jobben. Jeg begynte på 
EWOS tre dager før beskjeden om stenging 
av Mono-fabrikken kom. 
Produksjonslederen synes det var spennende 
å komme midt oppe i prosjektfasen.
- Det er mye å sette seg inn i, og fiskefôr er 
jo en helt ny næring for meg. Men jeg synes 
det har gått bra. Når prosjektfasen nå er over 
skal det bli godt å konsentrere seg om driften, 
innrømmer han.

Hjemvendt sjef: - Skal vi ta fabrikken ett steg videre er det viktig med en stabil ledelse, sier 
fabrikksjef Steffen kildal ved EWOS. 

Frank Johansen, skiftleder og prosessingeniør i REC Wafer 
siden 1. januar 1997, har fått seg ny jobb. Den opprinnelige 
bodøværingen har bodd i Meløy siden 1987, men vender nå 
nesen hjem.
- Jeg flytter til Bodø og skal begynne hos Statoil Fuel & Re-
tail ved Bodø hovedflystasjon. Der blir jeg operatør flydrift, 
med tanke på å overta driftslederstillingen på sikt. Jeg tiltrer 
jobben i august, men endelig dato er ikke fastsatt, forteller 
han.
- Dette blir noe helt nytt og spennende for meg. Det er gode 
muligheter for å utvikle seg i et godt etablert miljø med lite 
utskifting av folk. Jeg tar med meg god lærdom og gode ru-
tiner fra REC Wafer, og jeg er sikker på at dette er verdifullt 
for min nye arbeidsgiver.
Han forteller at tiden i REC har vært som et eventyr. 
- Men alle eventyr tar jo slutt. Det er så klart spesielt å ha 
vært med fra første spadetak til siste slutt. Jeg blir å savne 
den fantastiske gjengen, og håper vi kan holde kontakten 
fortsatt. Men for min del føles det riktig å bytte jobb nå - et-
ter nesten 16 år på samme plass, avslutter Frank.

Siri Fygle fra Ålen i Sør-Trøndelag 
kom til Glomfjord som logistikksjef 
ved REC Wafer Multi i april 2007. Nå 
forlater hun industristedet og flyt-
ter sammen med mann og tre barn til 
Stjørdal.  
- Det har vært ei flott tid i industripar-
ken, og det føles som om man har vært 
passasjer på et hurtigtog. Det har vært 
hektisk til tider, men plutselig ble det 
bråstopp, sier hun. 
I tiden hos REC har hun både vært 
produksjonssjef for gul produksjon, 
prosjektingeniør på teknisk avdeling, 
utlånt som produksjonssjef ved Si Pro, 
før hun i august 2010 tiltrådte som 
driftsingeniør i mono-fabrikken.  
- Nå har jeg fått jobb som materialinge-
niør hos Aibel i Stjørdal. Der skal jeg 
jobbe mot vedlikeholds- og modifika-
sjonsprosjekt offshore, sier hun. 
Ektemannen Knut, også han ex-
REC’er, er allerede over i jobb hos 
Statoil i Stjørdal.

Thomas Knutsen 
fra Halsa er også 
over i ny jobb. 
For IKM Elektro i 
Stavanger har han 
siden 21. mai job-
bet med montasje 
av utstyr til bore-
rigger.  
- Jeg ønsker erfa-
ring for å komme 
tilbake til Meløy 
når det blir ny akti-
vitet, eller eventuelt 
offshore-jobb. Jeg 

ønsker primært å bo hjemme, og har gitt meg selv ett år 
før jeg igjen vender nesen hjem til Meløy, sier han.  
I godt og vel 11 år har Thomas vært prosessoperatør, 
hovedtillitsvalgt, hovedverneombud og hatt med HMS 
å gjøre under utbygging av REC Wafer Mono-fabrik-
ken.

Ny jobb også for Terry Whittall (41) 
fra Neverdal. Som Meløys nye kompe-
tansekoordinator skal han tilby kompe-
tanseløft og karriereveiledning for man-
ge tidligere kolleger i REC Wafer Mono. 
Stillingen er nyopprettet, og underlagt 
Nordland Fylkeskommune.  - Ingenting 
vil gjøre meg mer fornøyd enn hvis jeg 
kan hjelpe tidligere industripark-ansatte 
over i ny jobb, sier han. 
En av de viktigste oppgavene hans blir 
å jobbe for å kunne tilby fagskole og 
desentralisert ingeniørutdanning lokalt. 
Han vil bli nært knyttet til MNU i om-
stillingsarbeidet, og vil også ha lederver-
vet i Kompetansenettverket i Meløy. 

noEn drar, noEn bLIr

Så kan vi gratulere maskinfører Mattis Halsan 
hos Terje Halsan AS! Den 25. mai kom hans 
førstefødte til verden - Nika Alexandra veide 
2.780 gram og målte 47 centimeter. Den stolte 
mor er Camilla Nymo Pedersen, som nettopp 
har bestått fagprøven som helsefagarbeider hos 
Meløy Kommune. Vi gratulerer!
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kundEnE VIL sE gLoMfJord-anLEggET
da den russiske 
storkunden ville se 
kvalitetsproduk-
sjon, tok Marine 
Harvests regionle-
der delegasjonen 
med til Glomfjord. 
Nå skal det ver-
densledende smolt-
anlegget optima-
liseres for å nå sin 
topp-produksjon.

Når Marine Harvest skal gjøre kunder 
kjent med sin egen virksomhet, viser 
selskapet gjerne fram glomfjord-an-
legget. Som i dette tilfellet, nå i juni, da 
en delegasjon fra en russisk kunde tok 
turen. fra venstre på dette bildet ser 
vi Andreas kvame (Sales and Supply 
Chain director Marine Harvest), Timo-
fey Tarasov (leder Russian Sea group), 
Ole Christian Norvik (regionleder fersk-
vann, Marine Harvest), Inna golfand 
(leder Russian Sea Aqua), Magne bjør-
nerem (regiondirektør Marine Harvest), 
Dmitry Dangauer (leder Russian fish 
Company) og Marina Migulina (salgsle-
der Russian fish Company).

Industrifolk møter Ole Christian Norvik, 
regionlederen for de Marine Harvest-
ansatte i Glomfjord. Og deres tidligere 
leder, faktisk – Ole Christian overtok etter 
Tor-Arne Gransjøen før han overlot stafett-
pinnen til André Spigseth i 2006. Denne 
gangen er han vertskap for en stor russisk 
matfiskkunde, som takket ja til å sende 
en hel delegasjon for å oppleve verdens 
største settefiskanlegg i sitt slag.
- Vi liker å vise fram Glomfjord ved slike 
anledninger. Det er et veldig stort og flott 
anlegg, og kundene har lyst til å ta det i 
øyesyn.
- Dessuten er region nord generelt veldig 

fin å vise fram – det er her vi er aller mest 
produktive, smiler han.

fRA MIDDELS TIL kjEMpESTORT
Samtidig får regionlederen selv gjort 
seg enda bedre kjent ved «nye» Marine 
Harvest i Glomfjord. Over 100 millioner 
kroner er investert de siste tre årene, i ny 
vannforsyning, nytt vannbehandlingsan-
legg og ny, stor hall. For å nevne noe.
- Anlegget har gått fra å være middels stort 
til å bli kjempestort, og er løftet til en stan-
dard man ikke finner maken til i Norge. 
Og selv om det har vært store utfordringer 
underveis, har prosjektgruppen og de andre 

gjort en fremragende jobb! roser 
Norvik.
- Nå har det vært viktig for oss å få 
på plass en sterk og dyktig ledelse 
(Rose Olsen er ansatt som ny daglig 
leder, red. anm.) som kan føre anleg-
get over i driftsfasen og optimalisere 
det. Et såpass stort anlegg krever 
et solid apparat, både på ledelse, 
administrasjon, økonomiledelse og 
fagkunnskap innenfor akvakultur. 
Her er vi heldig stillet ved at vi både 
har gode driftsledere og gode og 
erfarne driftsteknikere, fastslår han. 
- Avtroppende leder André Spigseth 

har gjort en god jobb, men søker nå andre 
utfordringer.

Og NÅ: økE, økE
Anlegget i Glomfjord har en voldsom 
kapasitet. De tre smoltanleggene i region 
nord skal produsere om lag 20 millioner 
settefisk årlig, og Glomfjord skal stå 
for 60-70 prosent av dette. I antall fisk, 
såkalte 100-grammere: 12 millioner.
- I første omgang skal vi ikke utnytte 
kapasiteten fullt ut – neste år er budsjettet 
8 millioner fisk. Men så skal det bygges 
gradvis opp mot 1.500 tonn biomasse, 
som er det vi måler produksjonen i. Selv 

om Glomfjord har unike muligheter til fleksi-
bilitet, ved at man kan benytte både saltvann 
og ferskvann temperert, er dette en møy-
sommelig jobb som krever gode planer og 
prognoser og at man er på tå hev, forklarer 
Norvik, som selv har bakgrunn som biolog.
- Nå er anlegget spesielt ved at det laget med 
stor kapasitet, slik at vi kan øke produksjo-
nen i takt med etterspørselen, uten at det 
kreves vesentlig større bemanning eller store 
investeringer. Det er store forventninger til 
at dette anlegget også skal produsere til en 
stadig mer konkurransedyktig pris. Dette skal 
vi klare, med sterk og dyktig lokal ledelse, 
avslutter regionlederen.

Marine Harvest har store forventninger etter 
å ha investert over 100 millioner kroner i 
om- og utbygging i glomfjord. Anlegget har 
stor kapasitet, og nå skal produksjonen økes 
gradvis og i takt med økt etterspørsel. 

- Nå har vi 
ansatt ny 
daglig leder, 
og vi er hel-
dig stillet ved 
at vi både 
har dyktige 
driftsledere 
og dyktige 
og erfarne 
driftstekni-
kere, forteller 
regionleder 
Ole Christian 
Norvik.
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Da brannmannen ved Yara leste om den lille 
distriktskommunen i Litauen som trengte 
brannbil, bestemte han seg for å undersøke 
om de kunne hjelpe til.

HjELpESENDINgER
Det var under ett av besøkene som Inger Bek-
kevik i Litauenhjelpa hadde i Pasvalys, at hun 
ble spurt om hun kunne skaffe en brannbil. 
Etter å ha avertert i lokalpressen fikk hun tips 
om å kontakte fagtidsskriftet Brannmannen. 
Det var dette Åge Mentzoni kom over.
- Jeg tok kontakt med sjefen min og spurte 
om ikke vår gamle brannbil som var blitt utfa-
set kunne doneres til dette formålet i stedet 
for at vi solgte den. Og dét var han enig i, sier 
Åge Mentzoni fornøyd.

LANg vEI
Brannbilen – en Volvo F613 fra 1983 - ble 
klargjort for langturen de 2.000 kilometrene 
fra Glomfjord til Kragerø. Etter en innlagt 
overnatting i Trondheim ankom Åge Ment-
zoni Kragerø mandag 21. mai.

Yara-brannbIL TIL LITauEn

- Hvorfor ikke gi bort den gamle 
brannbilen til noen som trenger 
den? tenkte Åge Mentzoni.

gammelt utstyr: 
brannbilene i 
Litauen er ikke av 
det nyeste slaget. 

- Bilen var overraskende god å kjøre. Jeg var 
spent på forhånd, for så lang utrykning har 
jeg aldri vært med på før! sier Åge.
I Kragerø sto en glad og fornøyd Inger Bek-
kevik i Litauenhjelpa og tok imot han. 
- Vi er veldig glade for at Yara er så raus at 
de gir bort en brannbil til Litauen. Og at de 
kjører den hele den lange veien også er helt 
fantastisk! sier Inger. 
Hun skulle helst sett at Åge hadde blitt med 
helt til Litauen og overlevert brannbilen 
selv, men avreisetidspunktet ble så plutselig 
bestemt at han fikk ikke anledning. 
- Veldig synd, men kanskje vi får til et besøk 
litt senere? spør Inger. 
- Det får vi se. Det hadde vært veldig artig, 
sier Åge.

fEST I LITAuEN
Uka etter den ble overlevert i Kragerø ble 

Yara-brannbilen kjørt til Litauen, hvor stor 
festivitas ventet. I Joneśkelis arrangerte de 
fest hvor ordfører, brannsjef og flere promi-
nente gjester var til stede.  
- Jeg var med og sto på bilen i fullt brann-
mannsutstyr da vi kjørte gjennom sentrum 
med blålys og sirener. Det var utrolig artig! 
sier Inger.
Brannbilen har klippeutstyr om bord, noe 
brannmannskapene i Pasvalys aldri tidligere 
har hatt. 
- Dere skulle sett de smilende fjesene da 
klippeutstyret ble demonstrert foran alle de 
fremmøtte! 
Inger Bekkevik forteller at det er dårlige og 
smale veier i området hvor brannbilen fra 
Glomfjord nå har tilhold. 
- Brannbilen fra Yara i Glomfjord passer 
perfekt, for den er relativt liten. Så tusen takk 
til Yara, sier hun hjertelig. 

Etterlysning: Artikkelen i fagtidsskriftet 

«brannmannen» ga Åge Mentzoni idéen 

om å gi bort yaras eldste brannbil til 

Litauen. faksimile fra «brannmannen».

vær så god!: Åge Mentzoni overleverer 
nøklene til brannbilen fra yara til Inger bek-
kevik i Litauenhjelpa. foto: Aslak Thorsen, 
varden.

Mottakelse: brannbilen ankom brannstasjonen i pasvaly til stor festivitas. Inger bekkevik 
ikledt brannmannsutstyr er passasjer.

klippeutstyr: brannmennene i pasvalys demonstrerer klippeutstyret brannbilen er utstyrt med. 
Slikt utstyr har de aldri hatt før.

førstesi-
deopp-
slag: 
giver-
gleden 
i Norge 
legges 
merke til 
og set-
tes stor 
pris på i 
lokala-
visen 
Dar-
bas. 
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Nå er det faktisk helt over. REC har laget sin 
siste ingot, sin siste blokk og sin siste wafer 
i Glomfjord. Og de som nå har hatt sine aller 
siste dager med REC som arbeidsgiver, har 
ryddet og vasket og pusset fabrikken skinnen-
de ren. Det skal ikke stå på at det er uflidd, 
når nye eiere snuser på å overta. Samtidig er 
kommuneledelsen og Meløy Næringsutvik-
ling i sikkert krevende forhandlinger med 
REC. Hva kan den knestående solcellegigan-
ten bidra med i det lokale omstillingsarbei-
det? Denne teksten skal ikke handle om dét. 
Denne teksten inneholder minner i ord og 

Vi er mange som har en rygg-
sekk med hyggelige minner når 
REC forlater Glomfjord.

klipp. Fra det som for ettertiden blir stående 
som noe av det mest spektakulære Meløy har 
opplevd.

ALDRI kjEDELIg
De ansatte: Se hva Linda Westgård sier på 
side 16. Jeg har inntrykk av at hun snakker på 
vegne av veldig mange ansatte når hun sier 
at hun har hatt fantastiske år i REC, og bare 
har gode minner å ta med videre. På det meste 
jobbet 4-500 mennesker i det som var Meløys 
desidert største og sterkest ekspanderende 
bedrift, og vi ser ikke for oss at det noen gang 
var kjedelig. Det intense forbedringsarbeidet 
gjorde enhver dag ulik den forrige, og defi-
nisjonen av forutsigbarhet var neppe noe ut 
over en uke. Utfordringer stod i kø for samt-
lige – fra fabrikkdirektøren til lærlingen på 

skift. I de beste tidene økte man produksjonen 
til de grader at REC nærmest trykket penger 
i Glomfjord. Dette ble det gigantutbygginger 
av, og de ansatte hadde svært anstendige løn-
ninger. Mange tjente også en god slump på å 
selge sine tidlig kjøpte ScanWafer-aksjer.

pENgESTRøM TIL MELøy
Vi andre: de fleste utenfor har hatt begrenset 
innsyn i produksjonen som i sine beste år 
ga stor trygghet, velstand og spenning for så 
mange ansatte og leverandører. For mye var 
teknologiske forretningshemmeligheter når 
produksjonen av kvalitetswafere ut av linjene 
skulle økes, økes, økes. Det hvermannsen så, 
var at Alf Bjørseth og Reidar Langmos harde 
og imponerende forarbeid fikk pengesterke 
investorer til å plassere milliard etter milliard 

EVEnTYrET Er oVEr her mellom fjellene. Og at pengestrømmen 
inn skapte hundrevis av nye arbeidsplasser, 
også i mange små og store Meløy-firmaer. 
Nye matvarebutikker, nye bedrifter, omset-
tingsrekorder hos leverandørbedrifter, kul på 
veggene i overnattingsbedriftene, bonanza i 
utleiemarkedet, huspriser til himmels, sterk 
etterpørsel etter lærlinger og bedre privatøko-
nomi i mange, mange Meløy-hjem. Dette er 
bare noen få konsekvenser som REC-eventy-
ret skapte i Meløy.

Og jEg LÆRTE MyE
Og meg: selv har jeg som journalist besøkt 
produksjonslokalene og de som jobber der 
med hyppige mellomrom. Her fant jeg mang 
en god «story»: produksjonsrekorder, forbe-
dringsarbeid, møte med nye sjefer og møte 
med en lang rekke nye og «gamle» opera-
tører. For gamle, det var det jo ingen i REC 
som var – de var yngst i parken. Om mye var 
hemmelig i produksjonen, ble jeg likevel vist 
stor tillit og vennlighet. Og jeg har lært mye. 

Først og fremst respekt for det trøkket man 
står i som skiftarbeider og de sterke kravene 
til nøyaktighet. Men også ble jeg fra dag 1 
fascinert av REC og prosessindustriens sys-
tematiske forbedringsarbeid. Ikke minst 5S-
filosofien og standardisert opprydding, som 
alle bedrifter i alle bransjer har mye å lære av. 
Mer enn 1 gang har jeg fortalt videre historien 
om da tidligere produksjonssjef Petter Breivik 
lærte meg en leksjon om hvordan det bør se 
ut oppå et skrivebord.

ET NAvN Å HuSkE
Alf Bjørseth: mange jobbet hardt og mye i 
mange år da wafer-eventyret stod på i Glom-
fjord. For det vi vet, er noen lei av at navnet 
Alf Bjørseth fortsatt skal framheves. Men 
de er ikke mange. Bjørseth hadde idéene, 
arbeidskapasiteten, entusiasmen og person-
ligheten som begeistret både staben og oss 
andre. Selv har jeg bare møtt ham til intervju 
to ganger, men ble slått av hans lavmælte 
framtreden. Som ikke klarte å skjule de smått 

geniale gründeregenskapene. Ettpar ting han 
sa til meg i desember 2005 husker jeg spesielt 
godt:
- Jo, kompetansen hos skiftoperatørene er 
viktig, men enda mer dreier det seg om å ha 
folk med den rette innstillingen. Dem fant vi i 
Glomfjord, sa Bjørseth.
Og:
- Ja, ScanWafer ga meg en betydelig økono-
misk gevinst. Men for meg var aldri penger 
den viktigste drivkraften. Det viktigste var 
å skape noe nytt. Reidar Langmo og jeg var 
fullt klar over at vi tok en sjanse – selv hadde 
jeg en avtale med min kone at hun skulle ta 
hånd om meg dersom det gikk galt, sa han i 
2005.
Og galt gikk det jo, men ikke med ham. Og 
at wafermarkedet kollapset kan han nok ikke 
klandres for. REC er historie – takk til REC 
for eventyrlige år. Navnet Alf Bjørseth lever 
videre.

Edmund Ulsnæs
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Ragnhild Heen Andersen (36) er glad og 
fornøyd når vi snakker med henne samme dag 
som hun har fått den glade beskjeden. 

pOSITIvT SvAR
- Jeg søkte på jobb som prosesstekniker 
offshore hos Statoil i fjor, men først for en 
måneds tid siden ble jeg kontaktet.
Etter å ha vært på intervju kom den viktige 
telefonen to dager etter.
- Da ble jeg stille. Jeg ble helt satt ut, og 
det gikk ikke opp for meg før en time etter, 
faktisk.
Fra å ha ligget våken og spekulert på hva hun 
skulle gjøre, om hun kunne ta med ungene på 
ferie, om hun måtte selge huset, er det nå en 
kontrakt på vei til Ragnhilds postkasse. Og 
hun slipper å flytte fra hjembygda Glomfjord.

fAgpERSON
Ragnhild Heen Andersen begynte hos Scan-
Wafer som prosessfaglærling i 2000. 
- Da jeg fikk fagbrevet ble jeg faglig ansvar-
lig for lærlingene i bedriften. Etter hvert tok 
jeg fagene jeg trengte som privatist for å ta 
fagbrev innen kjemisk teknisk industri. 
Ragnhild har sittet 10 år i prøvenemnda for 
kjemi- og prosessfaget i Nordland, og fra 
2012 som leder. I 2004 ble hun med i prøve-
nemnda også for kjemisk teknisk industri. I 
åtte år var hun å finne på skift i multi-fabrik-

dET ordnET sEg!
- Fra å ha ligget våken og speku-
lert på fremtiden, har jeg nå fått 
meg offshore-jobb!

Ragnhild Heen Andersen

ken til REC Wafer, før hun tok et avbrudd.

LETTET
Etter to år i jobb i Biotek, firmaet som driver rense-
anlegget fra mono-fabrikken, var Ragnhild tilbake 
hos REC som skiftleder i mono-fabrikken høsten 
2010.
- Det har vært ei turbulent tid, og uvissheten har 
vært vanskelig. Nå blir det godt å komme over til en 
trygg arbeidsplass. Så lenge jeg innfrir forventnin-
gene har jeg jo jobb i Statoil, sier hun fornøyd. 
Hun forteller om ei fantastisk reise i REC som har 
vært både lærerik og full av utviklingsmuligheter. 
- Det blir mye nytt å sette seg inn i, men jeg ønsker 
å utvikle meg videre. Jeg skal gjøre ferdig etterut-
danningen og mangler kun faget total kvalitetsle-
delse, før jeg har planer om å ta mastergrad innenfor 
administrasjon og ledelse, sier hun avslutningsvis.
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Alder:  38 år
Bosted:  Korsnes, Ørnes
Stilling:  HR-/Logistikkmedarbeider REC Wafer

profilen: Linda Westgård

- Hvordan trives du på jobb i REC, Linda?
- Jeg har hatt 14 fantastiske år i REC og har 
ingenting å klage over! Det har vært en trygg og 
god arbeidsplass og jeg sitter igjen med mange 
gode minner, mye erfaring og god kompetanse 
i sekken. Men det er vel ingen som trives på 
jobb i disse dager, slik situasjonen er akkurat 
nå. Her er det få arbeidskollegaer igjen og det er 
et trist syn som møter oss på parkeringsplassen 
om morgenen. Det er lite biler, noe som vitner 
om lite aktivitet og det harde faktum at de fleste 
av mine kollegaer er spredt for alle vinder. Det 
er rett og slett trist… Likevel klamrer jeg meg 
fast til jobben og siste innspurt på mine siste 
arbeidsdager her. Det er viktig å ha noe fast å 
forholde seg til og det har liksom gått i ett siden 
jeg ble utlånt til HR etter påske. Er veldig glad 
for at jeg har fått være med i prosessen hele 
veien, slik at jeg har fått takle det gradvis. Det er 
en god følelse å sitte igjen med når realiteten er 
som den er. Det å få avsluttet på en god måte og 
føle at man har gjort seg helt ferdig før man går 
ut døra for siste gang. 

- Ja, for nå er det over?
- Huff.. Den er tung å svelge, kjenner jeg. Det 
er vel egentlig en tanke jeg har skjøvet fram-
for meg. Det har vært så mye å gjøre den siste 
tiden. Og det har vært godt å ha fokuset på noe 
helt annet enn akkurat det. Men, det henter meg 
inn daglig og det er vanskelig å forholde seg 
til. Samtidig som jeg er positiv til endringer og 
tenker at når ei dør lukkes, åpnes det ei ny med 
nye muligheter. Dette er en gylden sjanse til å 
prøve noe nytt og tenke i nye retninger. Det er så 
mange muligheter der ute, vi må bare se dem og 
gripe dem. Det er sunt å prøve noe nytt. Og livet 
går faktisk videre.

- Hvordan har tiden vært i REC for deg?
- Det har vært en fantastisk reise på alle mulige 
måter. Fra det å få jobbe med så mange dyktige 
mennesker og å få oppleve den voldsomme 

veksten i solindustrien, til å få være med å 
takle dens skjebne til siste slutt. Samtidig 
som det er vondt å avslutte, har jeg bare gode 
minner og føler at jeg sitter igjen med de 
beste skussmål for å gå videre i arbeidslivet. 
Jeg er stolt over å ha jobbet i REC og det vi 
alle har jobbet så hardt for. Det er noe unikt 
som jeg tar med meg videre og som jeg aldri 
ville vært foruten. Det samholdet og felles-
skapet vi har hatt her er noe helt utenom det 
vanlige. 

- Hva gjør du videre når dette er over?
- Vel, nå har jeg ikke fått prioritert meg selv 
så mye som jeg burde ennå. Så nå blir det 
vel målrettet arbeid for å komme seg inn på 
arbeidsmarkedet igjen. Jeg trives veldig godt 
i industrien og i Meløy, så vi blir værende 
her uansett hva som skjer. Jeg er positivt inn-
stilt og er av den formening at hvis man er 
interessert i å få seg en jobb, ja, så ordner det 
seg! Jeg kunne også tenke meg å jobbe innen 
helse og omsorg med muligheten til videre 
utdanning der, så vi får se hva som dukker 
opp. Utover det er jeg åpen for det meste. Og 
positive ting skjer allerede i industriparken, 
så hvem vet?

- Hva fyller du fritiden med?
- Det er ikke et problem å fylle fritiden med 
barn i huset! Det går en del tid til dugnads-
arbeid, tilrettelegging og ellers aktiviteter 
som barna er med på. Spesielt i mai og juni 
skjer det mye på de fleste områder. Nå er jeg 
en person som sjelden sier nei, så da fylles 
timeplanen fort. Jeg har vært aktiv i både 
avskjedsfesten for REC-ansatte her i Glom-
fjord og avslutningen for 7. trinn ved Spildra 
skole, to arrangementer som ble minnerike 
og koselige. Utover dette bruker jeg tiden på 
venner og fjelltrim. Håper på strålende som-
mervær, slik at vi kan nyte og lade batteriene 
før nye utfordringer dukker opp.

- Vi har hatt 5-6 interessante 
henvendelser, og dét er vi 
fornøyd med. Men vi trenger 
flere for å nå vårt mål om 30-
40 ansatte om få år.
Det sier Thomas Wærnes 
Moen, ingeniør hos Invis i 
Glomfjord, som opplyser at de 
er på utkikk etter ingeniører 
for å styrke bedriften med 10 
ansatte. Sammen med Bjørn 
Tore Hansen demonstrerer 
han ulike dataprogrammer 
som Invis bruker i offshore-
oppdrag for blant annet Aibel 
og Trans Ocean. 

popuLær på JobbMEssE

på jobbmesse: Thomas Wærnes Moen og bjørn Tore Hansen 
jakter etter nye ingeniør-kollegaer til Invis.
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Ja, for Gaute Kjørstad, 
Ragnar Fagervik og Gøran 
Nygård, alle med bakgrunn fra 
REC, de er begynt sammen på 
EWOS på Halsa, i sesongarbeid. 
De tre har mange års fartstid fra 
waferproduksjonen – nå har de 
fått kontrakt ut sesongen hos 
fôrprodusenten.  Sven Martin 
Rendal startet som maskin-
kjører hos M3 Anlegg 15. mai. 
Han kjører både hjullaster og 
gravemaskin i Bjærangfjorden, 
hvor FV 452 opprustes for tiden. 
Ørnesværingen var i underkant 
av 9 år ansatt hos REC Wafer i 
Glomfjord, mesteparten av tiden 
i multi-fabrikken.
- Drømmen er å få jobb off-
shore, men nåløyet er ganske 
trangt nå. Jeg blir uansett ikke å 
flytte fra Meløy, avslutter han.
Over i M3 Anlegg er også Knut 

Helle. Halsaværingen startet for 
tre måneder siden på anleggsar-
beid i Bjærangfjorden, og kjører 
gravemaskin.  
- Jeg trives bra, men synes det er 
trist at så mange arbeidsplasser 
er forsvunnet i Glomfjord. Jeg 
kommer til å savne arbeidsmil-
jøet, for jeg har hatt 8 fine år 
på REC Wafer Multi, sier Knut 
Helle.
Morten Kvalnes fra Glom-
fjord jobber midlertidig med 
betongrehabilitering, og var 
ferdig hos REC Wafer 14. mai. 
Frem til 9. juli jobber han for 
Nirab, som en underleverandør 
av AF-gruppen, og som driver 
med rehabilitering av PKL-kaia 
til Yara. Morten jobbet 14 år for 
REC, både som prosessopera-
tør, skiftleder, verneombud og 
hovedverneombud.

En lang, lang rekke av bra arbeidsfolk ut av REC-
lokalene i sommer, ja. For eksempel Gaute, Sven 
Martin og Morten.

fErdIg I rEc - 
bLIr I MELøY
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Etter nesten fem år som prosjektingeniør ved 
REC Wafer Multi vender nå Carina Jensen 
(33) nesen sørover til hjemlige trakter. Jenta 
som opprinnelig kommer fra Brønnøysund 
har fått seg jobb i nabokommunen Sømna, og 
etter 14 år borte flytter hun nå tilbake.   
- Jeg skal jobbe ut august måned her på Multi, 
men så begynner jeg hos bedriften Plastsveis i 
Sømna. Det er en liten bedrift med 33 ansatte 
som jobber primært mot oppdrettsnæringen.
Bedriften har blant annet levert oppdrettskar 
til Sundsfjord Smolt. 
Carina skal jobbe innenfor kvalitet, men mer 
vet hun ikke foreløpig.  
- Jeg tar jobben fordi den virker interessant. 
Jeg er alene med Adrian, sønnen min, og da 
er det greit å bo nært familie. Jeg hadde tenkt 
jeg skulle bli her i REC lengre, og dette kom 
litt brått på, innrømmer hun.
Hun oppsummerer tiden ved industribedriften 

carIna fLYTTEr HJEM 

Halvard Amundsen

slik: 
- Jeg har hatt ei fantastisk tid på en veldig 
spennende arbeidsplass. Arbeidsmiljøet har 
vært utrolig bra. Det blir helt klart vemodig 
å flytte herfra, men jeg blir jo ikke så langt 
unna, da, sier hun.
Etter at Multi-fabrikken ble stoppet i sommer 
har Carina vært en del av teamet som har 
konservert utstyr og forberedt waferfabrikken 
for salg. 

HALvARD SkAL pENDLE
- Det er tøft å forlate REC, for jeg hadde sett 
for meg å bli pensjonist her. Samtidig er jeg 
stolt over hva vi har fått til disse årene.
Halvard Amundsen (54) fra Glomfjord 
er en av REC-veteranene. Allerede i 1997 
begynte han hos ScanWafer, og var i REC i 
til sammen 13 år – kun avbrutt av 2 år med 
HMS-arbeid for BIS Production Partner. Nå 
er REC-forholdet også over for hans del - og 
hva nå, Halvard? 
- Nå skal jeg sørover for å skrive under anset-
telsespapirene hos Solid Engineering. Den 19. 
juni begynner jeg i selskapet som holder til i 

Molde, men driver virksomhet i flere deler av 
landet. Jeg skal ha tilholdssted i Førde hvor jeg 
skal være HMS-inspektør, sier Halvard.
Solid Engineering driver rådgivningstjenester 
innenfor flere felt, blant annet energiforsy-
ning. Halvard er utleid til Statnett og skal ha 
HMS-ansvaret i tilknytning til linjearbeid på 
kraftlinja fra Ørskog til Fardal i Sognefjorden. 
- Jeg skal jobbe 10 timer pr. dag og har fri kun 
på søndager. Jeg skal jobbe 12 dager og ha 9 
dager fri. Pendling betyr mye reise, men jeg 
slipper heldigvis ukependling, sier han.
Firmaet ble etablert for 10 år siden og har rundt 
30 ansatte. At jobben vil bety en del arbeid ute i 
felten, ser han frem til. 
- Man blir aldri for gammel til nye utfordringer, 
sier Halvard Amundsen.

ARNT-HÅvARD bLIR
Med fem års fartstid hos waferprodusenten er 
også Arnt Håvard Pettersen (42) eks-REC’er. 
Prosjektingeniøren flyttet hjem i 2007, etter 
å ha vært borte i 11 år. Både studier og andre 
jobber gjør at han har bred bakgrunn. I pro-
sjektfasen ved REC Wafer Mono har han vært 

med på implementering av MES, 
SCADA og IT-nettverk. 
- De siste årene hadde jeg ansva-
ret for PSQ/blokkområdet, og 
drevet med 5S-arbeid, opplæ-
ring, oppfølging av reservedeler, 
forbedringsarbeid, kontakt med 
leverandører osv. 
Den opprinnelige glomfjordingen 
tok fagbrev på Hydro, og jobbet 
i ammoniakkfabrikken frem til 
1992. Etter fagskole på Kongs-
berg og deretter jobb på Hydro, 
flyttet han til Lillestrøm til jobb 
hos Dyno Industrier i 3,5 år. Så 
ble det Mo Mekaniske til 2004, 
før ingeniørstudier frem til 2007. 
- Da vi kom hit var det meningen 
at jeg skulle prøve-bo her en kort 
periode. Men begge trives veldig 
godt, så vi blir nok her noen år, 
selv om jeg ikke ser for meg å bli 
pensjonist her. 
1. juli starter Arnt Håvard i ny 
jobb – hos Invis. 

- Jobben passer meg perfekt. 
Engineering, 3D-modellering, 
scanning og tegning er absolutt i 
mi gate. I tidligere jobber har den 
mekaniske biten vært den røde 
tråden. Så har jeg tatt mekatro-
nikk, IT, økonomi og nå blir det 
engineering. Offshore-relatert 
prosjektarbeid blir veldig spen-
nende! sier han.
- Jeg blir nok å savne arbeidsmil-
jøet i REC, men nå har jeg fokus 
på det nye jeg skal til med. 
Nå blir det opplæring i blant an-
net tegningsprogram. 
- Hva kan så du bidra med i 
Invis?
- Jeg har en bakgrunn som gjør 
at jeg kanskje tar ting let-
tere, mekanisk sett. I tillegg til 
IT-kunnskaper har jeg 20 års 
erfaring fra produksjonsbedrifter 
og fra mekanisk industri. Det bør 
komme godt med, avslutter Arnt 
Håvard Pettersen.

Carina reiser hjem, Halvard blir pendler, 
Arnt Håvard fikk jobb rett over veien. 
Livet etter REC er begynt.

Carina jensen

Arnt Håvard pettersen
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