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Ny Næring er Meløy-regionens eget rekla-
meblad for nærings- og arbeidsliv, og pro-
duseres og gis ut av Mediehuset Framtia. 
Innholdet lages i sin helhet på oppdrag fra 
næringslivet i Meløy og Gildeskål – du ser 
dagens samarbeidsbedrifter presentert på 
side 8-9. Formålet til Ny Næring er å for-
midle satsinger og suksesshistorier i noen 
av regionens aller mest solide bedrifter. 

Ny Næring distribueres som månedsbilag 
i Framtia den siste onsdagen hver måned 
bortsett fra juli og august i år. Du finner 
også artikkelstoffet fritt tilgjengelig på 
www.framtia.no

- Hadde dette vært for 1 ½ år siden, ville det vært helt 
uaktuelt på grunn av helseproblemene jeg hadde.
- Men, jeg har jo prøvd litt av hvert gjennom årene, og 
er vant til å lede folk. Så nå takket jeg ja til dette, og så 
får jeg se om jeg blir søker til stillingen når den lyses ut i 
vår, smiler Herulf Olsen.

SPENNENDE Å PRØVE
53-åringen er i ferd med å bli varm i stolen som han på 
kort varsel overtok 13. januar. Steffen Kildal valgte på 
nyåret å flytte etter sin familie til Jørpeland, etter nær fem 
år som fabrikksjef på Halsa.
- Det er selvsagt spennende. Nå har jeg sagt ja til å være 
konstituert noen måneder, og stillingen skal lyses ut. Men 
ser jeg at jeg liker dette, og at helsa mi tillater å stå i en 
slik jobb, så kan det jo tenkes at jeg selv også søker på 
jobben permanent.
Herulf har vært produksjonsleder i fiskefôr-fabrikken 
siden han 1. oktober 2014 kom til bedriften, etter 25 år 
hos Yara i Glomfjord.
- De viktigste utfordringene våre nå? En stram oppføl-
ging på kvaliteten, at vi klarer å holde den på det nivået 
vi er nå. Og så er det kostnadene – å være sta på å holde 
de budsjettene vi har!

PERSONALMANNEN
Herulf fra Lavangen i Troms kom til Meløy i mai 1988, 
til jobb som automatiker i instrumentavdelingen hos 
Hydro Agri. Senere ble han både driftskoordinator i full-
gjødselfabrikken, vedlikeholdskoordinator og i et drøyt 
år vedlikeholdssjef hos REC Wafer Multi, før han tilbake 

SPENT HERULF PÅ PRØVE
Han synes det er spennende å prøve 
fabrikksjef-jobben. Og ser ikke bort 
fra at han vil søke jobben permanent.

- Jeg har prøvd litt av hvert 
og kan å lede folk, så nå 
får vi se hvordan dette går. 
Kanskje søker jeg perma-
nent, sier Herulf Olsen, som 
er konstituert som fabrikk-
sjef ved Cargill på Halsa.

Så, jeg har alltid sagt om meg selv at 
jeg er personalmann mer enn noe an-
net. Det å omgås folk, det å prate med 
folk, og lede dem, det tror jeg at jeg får 
bra til.

HERULF OLSEN

- Vi har god kontroll på kvaliteten ak-
kurat nå, med svært hyppige prøver på 
det som går ut til kunde. Og vi jobber 
mye med at pelletsen fra oss skal tåle 
påkjenningen den utsettes for, fram til 
den skal ut i laksemerdene, understreker 
Herulf Olsen.

MÅTTE REDUSERE
2014 var et spesielt tøft år for staben og 

STOR JOBB MED KVALITET
Etter stor vedlikeholds-
innsats og forbedring av 
rutiner har Cargill igjen 
kontroll på fôr-kvaliteten 
sin. - Nå må vi bare holde 
dette nivået, sier ny-sje-
fen.

fabrikken på Forøya. Kvalitetsproble-
mer resulterte i misfornøyde kunder, 
og da Marine Harvest i tillegg gjorde 
seg selvforsynt med fôr, falt produk-
sjonen. Etter mange år med sterk 
produksjonsøkning hadde toppårene 
2012 og -13 passert en totalproduk-
sjon på 200.000 tonn. Årene etter har 
dette blitt redusert med nær 40 pro-
sent, til om lag 125.000 tonn i 2016.
- En del kritisk utstyr har vært slitt 
eller ikke godt nok justert, og enkelte 
rutiner var vi nok heller ikke strenge 
nok på å følge opp. De siste årene 
har vi gjort en stor jobb for å løse 
kvalitetsproblemene, forklarer Herulf 
Olsen.

KONTROLL NÅ
Som blant annet er et betydelig ved-

likehold, ikke minst på transport-
utstyret, pluss at styrken på pel-
letsen også har vært en utfordring. 
Staben har jobbet fortløpende 
med å forbedre reseptene for å 
lage sterk pellets som tåler slitasje 
men samtidig er lett fordøyelig for 
laksen.
- Vi må også tilpasse oss at kun-
dene får mer og mer automatiserte 
anlegg, altså med mindre manuell 
håndtering, forklarer Herulf.
- Nå har vi god kontroll på kva-
liteten - det dreier seg om å klare 
og holde dette nivået. Vi vet at vi 
har et godt fôr som gir gode resul-
tater, så jobben består i å levere 
akkurat rett kvalitet. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæsi Yara fikk samme stilling der. I årene før han kom til 
Halsa i 2014, var Herulf driftssjef i PKL-avsnittet av 
gjødselproduksjonen.
- Du vet, jeg kan være fæl til å prate, hehe.
- Så, jeg har alltid sagt om meg selv at jeg vel er per-
sonalmann mer enn noe annet. Det å omgås folk, det å 
prate med folk, og lede dem, det tror jeg at jeg får bra til, 
svarer han på spørsmålet om beste og sterkeste egenska-
per, nå som han har tatt topplederjobben hos Cargill på 
Halsa, der han selv også bor.

HELSA BESTEMMER
- Helseproblemer?
- Ja, jeg er frisk og rask nå, men etter det som skjedde er 
jeg mer forsiktig med hva jeg hiver meg til med, innrøm-
mer Herulf.
Tilstanden hans for snart to år siden ble avdekket som 
betennelse i bukspyttkertelen, og det som etter hvert 
viste seg å være kreft i tolvfingertarmen. Omfattende 
operasjon og fjerning av indre organer fulgte, og lang tid 
for å komme til hektene.
- Nå skal jeg prøve ut om det går greit å være fabrikk-
sjef, og dersom ja, kan det hende jeg søker stillingen. Og 
er det ikke forenlig med helsa, er det bedre at jeg blir der 
jeg er, altså i jobben som produksjonsleder.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
- Jeg har prøvd litt av hvert og kan å lede folk, så nå får 
vi se hvordan dette går. Kanskje søker jeg permanent, 
sier Herulf Olsen, som er konstituert som fabrikksjef 
ved Cargill på Halsa.
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Da er vi klar til å gratulere nye, 
trofaste arbeidsfolk med rund-
dag. Denne gangen gjelder 
lista bursdager før neste ut-
gave, som kommer onsdag 5. 
april.
 
70 år

Terje Simonsen, Terje Halsan AS, 11. mars

60 år
Leif Kristiansen, Yara Glomfjord, 19. mars
Kolbjørn Solbakken, Yara Glomfjord, 21. mars

55 år
John Are Dahl, Yara Glomfjord, 16. mars

50 år
Kristin Arntsen Halsos, Meløy BedriftsService, 
16. mars 

40 år
Jan Ketil Danielsen, Yara Glomfjord, 16. mars

20 år
Rainer Sandberg, Reipå Knuseri, 24. mars
Inez Jentoftsen, Yara Glomfjord, 25. mars
Johannes Kristensen, Cargill Halsa, 27. mars

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

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Kolbjørn Solbakken

Inez Jentoftsen

Rainer Sandberg

John Are Dahl

Terje Simonsen



KARER MED KRAFTIG HISTORIE
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- Du vet, vi snakker om doble A-master, 22 
meter høye. Og vinsjen vi dro med oss høyt 
og lavt - bare den veide 800 kilo, så det var 
mange tunge tak. I vi var presset på tiden…

HARDT, MEN FRITT
Harald Sivertsen forteller om kraftutbyg-
gingen over Meløya. I dag er han 80 år, 
gutten som er oppvokst i Sandvika ved 

Glomfjorden - 
likevel er han 
den av de tre 
på vårt bilde 
som har kortest 
fartstid hos 
kraftleveran-
døren Meløy 
Energi. Nåja, 
kort og kort – 
Harald stod 35 
år og 11 måne-
der i tjeneste 
som montør, 
overmontør og 
avdelingsleder 
til han gikk av 
som pensjonist 

30. mai i 1998. I julesvingen knipset vi 
ham på julebord da hans tidligere arbeids-
giver inviterte.
- Så joda, det var til dels hardt arbeid og 
mange lange arbeidsdager. Men samtidig 
var det et fritt liv, og jeg likte å jobbe ute, 
sier Harald.

STERKE BYGGERE
Leif Omnes (79), Johan Jørgensen (91) og 
Harald Sivertsen (80). Veteraner i livet og 
i arbeidslivet. Allerede er de pensjonister 
i 16, 25 og 19 år, men før dette rakk de 
imponerende og arbeidsomme karrierer hos 
Meløys eget, kommunale elektrisitetsverk. 
Leif: 43 år og to måneder i perioden 1951-
2001. Johan: 40 år fra 1951 til -91. Harald: 
straks 35 år i perioden 1962-98.
- Vi inviterer alltid disse sliterne fra 1970-, 
80- og 90-tallet til arrangementer - de var 
viktig i oppbyggingen av det selskapet 
vi har i dag. De hadde en annen og mer 
strevsom hverdag enn vi har i dag, og har 
opplevd mye - det kunne vært skrevet bok! 
mener kontorsjef Einar Rosting i Meløy 
Energi.

Med langt og hardt arbeid 
bygget de sin del av Meløy 
Energis stolte historie og 
kraftige linjenett. Harald 
(80), Johan (91) og Leif (79) 
rakk en samlet tjenestetid 
på 119 år!

Da jeg valgte å bli elektriker, 
var jeg nok påvirket av broren 
min Karl.

LEIF OMNES

Så joda, det var til dels hardt arbeid 
og mange lange arbeidsdager. Men 
samtidig var det et fritt liv.

HARALD SIVERTSEN

Utstyrsparken var elendig, så jeg jobbet 
mye med å skaffe oss ordentlige biler og 
de instrumentene vi trengte.

JOHAN JØRGENSEN

FØRST FISKER
- Helt fra jeg var gutt interesserte jeg meg 
for strøm og magnetisme, husker Harald.
Han byr på formiddagskaffe sammen med 
kona Mary i Storhaugveien på Ørnes. Bare 
15 år ung dro han flere år på not-, line- og 
juksafiske med lokale båter, før han ble 
hjelpearbeider da kraftlinja skulle trek-
kes fra Vassdalsvik til Rendal tidlig på 
1960-tallet. Senere fortsatte jobben i nye 
traséer, og i 1976 tok Harald et halvår med 
utdanning på Stokmarknes – han sanket de 
nødvendige sertifikater og kom hjem til fast 
jobb som montør.
- Jeg jobbet alltid ute, men de siste fem åre-
ne måtte jeg være inne i administrasjonen, 
med for eksempel trafokontroll og innkjøp. 
Jeg fikk nemlig støyskade og tinnitus etter 
prosjektet på Meløya, så da kunne jeg ikke 
jobbe i driftsavdelingen lenger, forklarer 
Harald.

KRAFTIG UTBYGGING
Johan Jørgensen hadde jobbtilbud både i 
Australia og hos Hydro i Glomfjord da 
han som nyutdannet elektroingeniør valgte 
Ørnes og e-verket i 1951.
- Jeg hadde ansvaret for alt vi gjorde uten-
dørs, jeg husker for eksempel da vi la strøm 
til Åmøya i 1953. Og til Bolgværet, men 
like etter var alle innbyggerne flyttet inn til 
Bolga, så installasjonene ble revet igjen! 
gliser Johan i dag.
91-åringen er fortsatt ivrig naturbruker 
og har glimrende hukommelse. Han 
forteller om år med kraftig kraftutbyg-
ging. Selv kom han til Meløy som 2-åring 
sammen med foreldrene – faren Simon 
ble kraftverksmann i Glomfjord. Johan 
var i krigsårene lærling i en installasjons-
bedrift i Bodø, og jobbet deretter for 
Bodø Elektriske Bureau før liknende jobb 
i Porsgrunn, før militærtjenesten og så 
ingeniørutdanning i Trondheim. I Meløy 
kommunale elektrisitetsverk var han først 
driftsassistent, så driftsingeniør og fra 1981 
el-verkssjef.

ORDENTLIG UTSTYR
- Du vet, vi var 
bare en etat 
i kommunen 
- det var kom-
munestyret 
som bestemte 
strømprisen. 
Og utstyr-
sparken var 
elendig, så jeg 
jobbet mye 
med å skaffe 
oss ordent-
lige biler og de 

instrumentene vi trengte i jobben.
Johan forteller gjerne, og om mange 
begivenhetsrike år. Om utbyggingen av 
Lysvatn kraftstasjon, om livet før automa-
tisering, mobiltelefoner og datamaskiner, 
og om da han nesten druknet under sleping 
av stokker til Støtt. Skribenten lytter, og 
skulle gjerne laget bok, ja, ikke bare denne 
artikkelen.
- Men det var stort trykk med utbygging, 
og jeg fikk hjerteproblemer – både i 1981 
og i 1990. Så da jeg i ettertid så hvor godt 
det fungerte da Karsten I Hansen steppet 

inn – jeg skulle bare ha gått av tidligere, 
smiler Johan.

FAREN INSPIRERTE
Leif Omnes har altså aller lengst fartstid 
av våre tre venner. Oppvokst på Åmnes 
debuterte han som hjelpearbeider i en in-
stallasjonsforretning i Mosjøen, 17 år ung. 
Senere jobbet han både i installasjonsfor-
retningen til Konrad Fjellgaard, ett år for 
Statkraft og hos e-verket, før han ble fast 
og for godt hos sistnevnte fra 1961.
- Da jeg valgte å bli elektriker, var jeg nok 

påvirket av 
broren min 
Karl, som 
jobbet for 
kraftverket i 
Glomfjord – 
der var forres-
ten også faren 
min, Martin, 
smiler Leif.
Selv var han 
hjelpesmann 
de første årene 

hos e-verket, deretter elektriker og senere 
målermontør, målerkontrollør og målerin-
spektør fram til avgangen i 2001.

VIKTIG Å HA MED
Lang tjenestetid er typisk for Meløy Energi. 
7 av dagens ansatte har godt over 30 år 
på laget – 4 andre har 20 år eller mer og 5 
andre har passert 10 år.
- Mange har lange relasjoner til pensjonis-
tene, så det er viktig for oss å ha dem med 
på julebord og andre arrangementer, fortel-
ler Einar Rosting.

Selv har han rundet 27 års tjenestetid, og 
titulerer seg kontorsjef – en tittel som har 
lang tradisjon i Meløy Energi og er uaktuell 
å bryte.
- De var mer utsatt den gangen – de har 
nok måttet utføre oppgaver som neppe ville 
blitt gjort med dagens krav til helse, miljø 
og sikkerhet. Men de fikk jobben gjort, og 
mye av det de har bygget, står fortsatt godt, 
sier Einar.

Tekst: Edmund Ulsnæs.

Meløy Energi AS
Sted: Kystveien 4, Ørnes i Meløy
Stiftelsesdato: 7. januar 1997 som aksjeselskap, 8. desember 1938 som Meløy 
kommunale elektrisitetsverk
Daglig leder: Karsten I Hansen (f. 1950)
Ansatte: 28
Eiere: Meløy kommune (100 %)
Styret: Rolf Inge Sleipnes (leder, f. 1957), Anne-Marit Olsen (-65), Kjell Sahl 
(-53), Leif Kristiansen (-57), Torunn Olufsen (-48), Jan-Erik Risvik (-82). 
Aksjekapital: 10,0 millioner kroner
Nøkkeltall 2015: driftsinntekter 122.1 millioner kroner, driftsresultat 6,7 mil-
lioner

119 år samlet tjenestetid for samme 
bedrift! Johan Jørgensen (f.v.), Harald 
Sivertsen og Leif Omnes gav det aller 
meste av sine svært lange yrkeskarrierer 
til Meløy Energi. Her har vi knipset dem 
under bedriftens julebord nå i desember. 
Alle bildene: Ingunn Dahle.

Harald Sivertsen 

Johan Jørgensen Leif Omnes

Einar Rosting. Foto: Edmund Ulsnæs
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Begerverket strekker seg helt fra nede i 
'gruben' 35 meter opp til her vi står på silo-
toppen. Og siktene – de er 2 ½ meter brede 
og 4 meter dype. Ja, det er store dimen-
sjoner han jobber med, INVIS-ingeniøren, 
men feilmarginene han har, de er lik null.
- Det er mye som skal stemme sammen 
slik at det blir lett å drifte og vedlikeholde 
etterpå. Layouten i anlegget, plasseringen i 
forhold til bærende konstruksjoner, fall på 
rørene…
- Dette er helt klart det mest spennende 
oppdraget jeg har hatt! smiler Harald Mar-
tinussen.

GRUBLE-OPPDRAG
Når han viser oss installasjonene oppe i si-
lotoppen i Yaras gjødselfabrikk, er det som 
engineeringselskapet INVIS sin betrodde 
mann på et stort og viktig oppdrag. Men 
dessuten: Harald er i ferd med å avslutte 

EN SKIKKELIG INGENIØR-PRØVE
Han avslutter fem års kre-
vende ingeniørutdanning 
med bachelor-oppgave 
som har tema hentet fra 
Yara. Samtidig har Harald 
Martinussen i INVIS akku-
rat opplevd sitt aller mest 
spennende oppdrag….for 
Yara!

Silotoppen-prosjektet har vært 
intensivt over ganske lang tid, og 
jeg har hatt tid til å gruble, kverne 
på løsninger og få innspill fra Yara-
staben.

HARALD MARTINUSSEN

ingeniørutdanningen sin, og bacheloropp-
gaven, den skriver han for nettopp Yara. 
Snakker om virkelighetsnær utdanning!
- Silotoppen-prosjektet har vært intensivt 
over ganske lang tid, og jeg har hatt tid til 
å gruble, kverne på løsninger og få innspill 
fra Yara-staben. Et veldig spennende og 
utfordrende oppdrag for meg, slår den 
sympatiske ingeniøren fast.
INVIS-gründer Bjørn Wiggo Eriksen har 
vært prosjektleder for ombyggingen, med 
Jonny Pedersen og Kurt Johansen som 
sentrale medspillere i Yara-staben.

FORDEL KUNDEN
Prosjektet er stort, men bare det ene av 
mange som samlet skal sette PKL-avsnittet 
i stand til å håndtere den kommende pro-
duksjonsøkningen på om lag 20 prosent. 
Yara jakter på og fjerner flaskehalser i 
syrefabrikken, fullgjødselfabrikken og PKL 
for å kunne passere en total årsproduksjon 
på over 900.000 tonn i løpet av de neste 2-3 
årene. I flere av prosjektene henter Yara-
ledelsen inn INVIS med deres spesialutstyr 
og -kompetanse på industriskanning, 3D-
modellering og visualisering.
- Alle hos oss har fagbrev i ulike fag i 
tillegg til ingeniørutdanning, og dette ser 
kundene våre verdi i. For Yara er det veldig 
effektivt at prosjektlederen og den utføren-
de ingeniøren sitter i samme lokale, mener 
Bjørn Wiggo.
Selv jobbet han i og for gjødselfabrikken 

som mekaniker fra midt på 1980-tallet, og 
etter ingeniørutdanningen fra 1998 til 2002 
etablerte han den innovative engineeringbe-
driften INVIS.

LETTERE Å SKJØNNE
Harald har vært INVIS-mann siden høsten 
2013, og silotoppen er hans største utfor-
dring. Et helt nytt begerverk skal på plass 
– det loddrette samlebåndet med alle sine 
‘bøtter’ som løfter ferdig gjødsel opp til 
sikten, den som tar bort klumper og støv 
før verdifull last går videre til pakking.

- Dette har vært en flaskehals, og nå skal 
kapasiteten pr. time økes fra 100 til 250 
tonn. Og det blir mindre vibrasjon, lettere 
vedlikehold, forklarer Harald.
- Når de som jobber med drift og vedlike-
hold for Yara ser 3D-modellene våre og kan 
‘fly’ gjennom rommet, så blir det lettere å 
forstå hvordan ting skal fungere. Og skan-
ningene er korrekt ned til millimeteren, mer 
nøyaktige enn tradisjonelle tegninger.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs- Nytt begerverk og ny sikt – dette har vært mitt mest spennende oppdrag! fastslår 
Harald, med lang erfaring fra REC og nå i ferd med å avslutte ingeniørutdanning med 
innlagt bachelor-oppgave for Yara.

Her, fra 
under 
sikten og 
35 meter 
ned, 
jobber 
det nye 
begerver-
ket som 
Harald 
hatt stort 
ansvar 
for. 

Harald Martinussen (t.v.) er i innspurten med sin ingeniørutdanning, mens Bjørn 
Wiggo Eriksen har jobbet 15 år i Yara-fabrikkene som mekaniker. Nå har INVIS-karene 
sammen vært sentrale i ombyggingen av silotoppen i PKL-avsnittet.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Harald Marthinussen
32 år, oppvokst på Tangstad i Vest-
vågøy, og tok utdanning i meka-
niske/elektromagnetiske fag før han i 
2002 kom til Glomfjord som lærling 
hos daværende ScanWafer. Operatør, 
senere områdeleder på wafersagene 
hos ScanWafer/REC Wafer Multi, 
og var med til Mono-fabrikken 
stengte i juni 2012. Bygningsarbei-
der i Bilfinger 2012-13, deretter fast 
jobb i INVIS. Ferdigstiller i sommer 
sin bacheloroppgave etter fem år i 
ingeniørutdanningen som er delvis 
finansiert av Meløy Utvikling KF. 
Harald er gift med Mary og har tre 
barn på 7, 4 og 1 år.
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MELØY BEDRIFTSSERVICE
Postboks 17
8161 Glomfjord
Telefon: 75 71 99 00
post@mbs-as.no 
www.mbs-as.no 

EWOS
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

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

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

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

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

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

MELØY ELEKTRO
Kystveien 4
8150 Ørnes 
Telefon: 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

MARINE HARVEST
Marine Harvest Norway AS
8161 Glomfjord
Telefon:   75 75 27 60 
www.marineharvest.com

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

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

SIMONSSON & 
WIDERBERG 
LEAN CONSULTING AS

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

Våre 
samarbeids-

partnere: 

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

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

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

SOLHAUG 
BYGGEVARE AS

Halsa
Holandsfjordveien 164
8178 Halsa
Ørnes
Spildra, 8150 Ørnes

Tlf: 75 72 14 40
post@solhaugbyggevare.no
www.monter.no

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Jeg har bare hatt jobben i fire dager til nå, så det er 
litt tidlig å si. Men jeg er blitt kjempegodt tatt imot! 
sier 20-årigen, som altså har byttet bransje fordi hun 
prioriterer å få fast jobb.

LITT HUSMOR
- Ja, for meg er dét viktig, og det viser seg vanskelig 
å få full, fast jobb i Meløy kommune, så da velger 
jeg dette.
Rikke Kristensen er i gang i jobben som renholder 
og kjøkkenansvarlig hos Statkraft på Fykan. Men 
ansatt i Meløy BedriftsService, som nemlig har fått 
kontrakt på disse tjenestene for kraftprodusenten, etter 

BYTTET, LIKE GODT
Ferskt fagbrev var ikke nok til å 
få full, fast jobb som helsefagar-
beider. Så da byttet Rikke Kris-
tensen likegodt beite i ung alder.

Rikke Kristensen

at Gudrun Flink inntok pensjonistenes rekker. Renhold 
av korridorer og kontorer, handle og ordne til lunsj for 
Fykan-staben – dette er dermed oppgavene til Rikke, 
som er MBS-ansatt siden 20. februar etter to års læretid 
og deretter et halvt år i jobb for Meløy kommune.

IKKE SÅ LETT, NEI
- Da jeg begynte på helsefag på videregående, ble det 
sagt at det var lett å få jobb som helsefagarbeider etter 
læretiden. Jeg fikk 25 prosent fast, og kunne selvsagt 
få masse vikarvakter, men jeg vil ha fast, full jobb, 
forklarer hun sitt bransjebytte kort tid etter fagbrevet.
Rikke er samboer på Reipå, men oppvokst på Ørnes, 
og datter av Kenneth Kristensen hos Yara Glomfjord 
og Lill Andersen i Meløy BedriftsService.
- Dette er ikke noe jeg har planlagt lenge, men det er 
spennende å prøve noe nytt! sier hun.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Vannverket i Glomfjord

Yara har siden våren 2013 investert om lag 
90 millioner kroner i en omfattende reno-
vering og kapasitetsøkning på vannverket 
i Glomfjord. De nye installasjonene tas i 
bruk etter revisjonsstansen i vår.

Moldjord Bygg og Anlegg hadde hoved-
entreprisen på å bygge nytt ventilhus med 
tilførsel ved Hydrodammen, Bernhardsen 
på å legge ny vannledning ned til indus-
triparken, og Reipå Knuseri på å bygge 
det 200 kvadratmeter store ventilhuset 
ved brannstasjonen, inkludert omfattende 
rørlegging i industriparken.

Øvre Glomvann og Tidemannvannene, via 
Hydrodammen, forsyner Yara og indus-
triparken med inntil 4.200 kubikkmeter 
iskaldt kjølevann vann i timen – 4-5 ganger 
mer enn behovet i hele Bodø. Vannet kjøler 
først og fremst ovnene i syrefabrikken, og 
deretter gjenbrukes det tempererte van-
net av Marine Harvest i produksjonen av 
laksesmolt.

Fra Vassaksla til industriparken har Stat-
kraft i samme trasé lagt sin nye kraft-
ledning fra Fykan via Glomen, Jæra og 
Bjerkelia. Dagens to vannledninger fra Hy-
drodammen fører til ventilhus ved informa-
sjonssalen i industriparken og ved REMA 
1000. Fra det siste henter Meløy kommune 
vann til husstandene, dessuten fra ventilhus 
i Bjerkelia og ved Glomfjord skole.

Tekst: Edmund Ulsnæs

- Takk for godt utført jobb, Frank, dere får 
gode skussmål fra oss!
Sier Yaras prosjektleder Jon Roger Peder-
sen og vannverksansvarlig Per Frøskeland. 
Ny Næring har tatt dem med til fotogra-
fering og intervju i det splitter nye ventil-

VIKTIG VANNSENTRAL OVERLEVERT
Et treårig, kostbart og kom-
plisert byggearbeid kom til 
ende da Yara fikk overrakt 
ferdig ventilhus på nyåret. 
Risikoen for frostskader 
gjør at det ikke blir tatt i 
bruk før til sommeren.

15. september 2016 – selve byggejobben er i Bilfingers gode hender. 

Hadde vi gjort dette oppdraget i Ørnes sentrum, hadde vi kan-
skje krysset to ledninger underveis. Her krysset vi over 100!

FRANK ROBERT SVENDSGÅRD

huset  i Glomfjord sentrum. Sammen med 
oss er daglig leder Frank Svendsgård hos 
hovedentreprenør Reipå Knuseri.
- Dette er den største jobben vi har hatt, og 
oppdraget ble både større, mer komplisert 
og tok lengre tid enn vi hadde regnet med, 
innrømmer Frank.
- Hadde vi gjort dette oppdraget i Ørnes 
sentrum, hadde vi kanskje krysset to led-
ninger underveis. Her krysset vi over 100!

VENTER MED DRIFT
På størrelse med en enebolig – du ser det 
ved siden av brannstasjonen i Glomfjord 
Industripark. Altså Yaras 200 kvadratmeter 
store og splitter nye ventilhus, som fanger 

opp den nye vannledningen lagt fra Hydro-
dammen. Ledningen har diameter på 1 me-
ter, men så er da også de utallige ventilene, 
skjøtene, boltene og mutterne inne i huset 
av meget voksen størrelse.
- Opprinnelig var planen å ha ventilhuset 
ferdig til revisjonsstansen i fjor, og så til 
den andre stansen vår i september. Men, på 

grunn av egne forsinkelser er vi ferdig først 
nå, forklarer Jon Roger.
- Vi kommer ikke til å sette ventilhuset 
og vannledningen i drift før under revi-
sjonsstansen i vår. Vi tar ikke sjansen på å 
stenge vannet i den gamle ledningen under 
sentrum nå, og risikere frost og skader, for-
teller beredskapssjef Per Frøskeland, som 

også har ansvaret for inspeksjon og ettersyn 
av vannverket.

KRYSSET 100, INGEN SKADET
For Reipå Knuseri har ventilhuset i 
Glomfjord vært deres største noensinne, 
og altså inkludert tilførsel og utførsel av 
et nokså komplisert rørsystem til og rundt 
syrefabrikken. For Frank Svendsgård og 
hans prosjektleder Kjell Ivar Hansen er 
industriparken nytt og annerledes på flere 
måter.
- Vi har altså krysset over 100 kabler og 
ledninger under bakken i denne jobben, 
men vi har ikke skadet én eneste av dem! 
sier Kjell Ivar fornøyd.
- Gravearbeid her i parken er komplisert, 

for det ligger veldig mye i bakken, og 
det er ikke alt vi har like god doku-
mentasjon på, forklarer Jon Roger.
Dermed har også prosjektet blitt mer 
omfattende og ressurskrevende for 
hovedentreprenøren, og oppstarten av 
de nye anleggene nokså forsinket.
- For oss er dette en veldig god bal-
last å ha i sekken, det er viktig å ha 
å vise til når vi skal konkurrere om 
slike oppdrag senere, fastslår Kjell 
Ivar.

MER, JEVNERE, BEDRE
Så er det altså først fra sommeren at 
det settes trykk på den nye vannled-
ningen og ventilhuset skal begynne 

sin viktige fordelerjobb.
- Dette vil gi oss jevnere og mer 
stabilt trykk, for det første, sier Per 
Frøskeland.
Drift, vedlikehold og ventiljustering 
på det nye vannverket blir også enkle-
re. Justering av dagens ventiler krever 
tungt, fysisk arbeid – fra nå kreves 
bare en liten skiftenøkkel.
- Og vannet blir renere fordi det 
med det nye systemet blir mindre 
avleiringer i rørene. Og dessuten er 
kapasiteten høyere, som gjør at man 
kan håndtere enda høyere produksjon 
i fabrikkene, fastslår han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Frank Robert Svendsgård (i midten) er glad for ballasten som ventilhus-jobben i Glomfjord har gitt Reipå Knuseri. Yara-lederne Per Frøskeland (t.v.) og Jon Roger Pedersen gir 
ham gode skussmål for jobben, og tar i bruk ventilhuset til sommeren. Bildet av Virgil Anbakk med voksent verktøy ble tatt i oktober.

1. mars 2016 – kontraktsignering. Fa venstre Kjell Ivar Hansen, Frank Svendsgård, Jon Roger 
Pedersen, Arve Jordal (Yara) og Tor Berg (byggeleder, Norconsult).

30. mars 2016 – tomta utgravd.
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Når juni kommer, har Meløy lagt bak 
seg 5 av de 6 årene som omstillings-
kommune. En lang rekke prosjekter 
er vurdert – noen er lagt bort, andre er 
tatt videre til forprosjekt og deretter 
nyetableringer der mange nye arbeids-
plasser er skapt. Jeg opplever at tunge 
år er snudd til optimisme og sterk fram-
tidstro. 6.471 registrerte innbyggere 
i 2016 betyr også at fraflyttingen har 
vært minimal sammenliknet med det vi 
fryktet sommeren 2012.

Meløy Utvikling KF har fordelt omstil-
lingsmidlene bredt og i alle bransjer. 
Hele Meløy har nemlig måttet omstille 
seg, og ikke minst er bred kompetanse-
heving og nettverkssamarbeid avgjø-
rende for å skape varig vekst og varig 
skaperevne. Noen vil mene at det er 
satset for bredt, og at en strengere spis-
sing kunne gitt flere ‘raske’ arbeids-
plasser. Ettertiden vil vise hva som var 
de aller klokeste valgene.

NÅ SETTER VI INN STØTET!
En firedel av omstillingsperioden gjenstår. 
Nå ønsker vi å sette inn et ekstra støt, og 
ikke minst i samarbeid med eksisterende 
bedrifter. Mange har potensiale til å øke 
både omsetningen og sysselsettingen, men 
flaskehalsen er gjerne at bedriftsledelsen 
ikke har kapasitet til å starte og lede nytt 
utviklingsarbeid. Derfor styrker vi bruken 
av Kunnskapsparken i Bodø og Inkubator 
Salten – de kan drive gjennom prosjektene, 
sammen med oss og bedriftene. Vi øker 
også størrelsen på etablererstipendene - de 
kan være en første, viktig starthjelp til nye 
etablerere.

Så la dette bli vår oppfordring til alle små 
og store Meløy-bedrifter: samle staben til 
en ekstra kaffekopp – la idéene flyte fritt - 
hvordan kan akkurat deres virksomhet utvi-
des eller videreutvikles? Nye arbeidsplasser 
skapes nemlig aller lettest i eksisterende 
virksomheter, så la oss sette inn støtet 
sammen, slik at 2017 blir et år der Meløy 
får se en lang rekke nye arbeidsplasser! 

MELØY UTVIKLING

I høst kan du følge omstilling-
sarbeidet i Meløy, i Ny Næring!! 
Hver måned presenterer vi 
artikler i samarbeid med Meløy 
Utvikling KF – innhold som 
tidligere ble presentert i pub-
likasjonen KraftTak.

Stine Estensen fortalte til Edmund Ulsnæs
Stine er daglig leder i Meløy Utvikling KF

Meløy fikk status som omstillingskom-
mune sommeren 2012, etter at REC 
Wafer hadde lagt ned sine to fabrikker i 
Glomfjord, og kommunen hadde mistet i 
alt 6-700 arbeidsplasser. Meløy Utvikling 
KF har administrert 100 millioner kroner 
i omstillingsmidler, der 50 % kom fra 
departementet, 25 % fra Nordland Fylkes-

kommune og 25 % fra Meløy kommune.

Ordfører Sigurd Stormo er styreleder for 
Meløy Utvikling, og styremedlemmer er 
Tor-Arne Gransjøen, Liv Toril Pettersen, 
Kristine Haukalid og Rolf Birger Nilsen. 
Daglig leder er Stine Estensen.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Dette er et meget sterkt strømpunkt, all 
infrastruktur er på plass, det er rikelig 
med areal og bygget står på sterk og 
stabil grunn, markedsfører han, Meløys 
ordfører Sigurd Stormo (Ap).
Han har invitert Lasse Bang til Glom-
fjord. Lederen i selskapet Arctic Host 
leter nemlig etter mulige tomter for å 
etablere serverparker, eller datalagring, 
for en industri i sterk vekst.
- Her har du et ledig bygg som nærmest 
er klart til å tas i bruk! smiler Sigurd, 
som også er styreleder i Meløy Utvik-
ling KF.
Lasse liker det han ser. Nemlig det 
tomme bygget etter SiC Processing, som 
til 2012 produserte slurry for REC.

HELT INNAFOR
- Ja, jeg liker bygget veldig godt. 
Server-utstyr er sensitivt, så det er viktig 
og bra at det står på stabilt fjell. Det 
kan være høyaktuelt for et en mindre 

KLART FOR DATALAGRING
Databehandling er ver-
dens sterkest voksende 
industri, og Nord-Norge 
er blant verdens beste 
områder for den raskt-
voksende bransjen data-
lagring. Til slik bruk sel-
ger Meløy-ordføreren nå 
inn et tomt og pent brukt 
industribygg i Glomfjord. 

- Dette bygget er nærmest klart til å tas i bruk til datalagring, markedsfører (t.h.) ordfører Sigurd Stormo (Ap) inne i den tidligere slurryfabrikken i Glomfjord. Lasse Bang i Arctic 
Host liker det han ser. Til venstre Per Frøskeland, som representerer Høyre i kommunestyret. Ved bordet ser vi også industripark-leder Leif Kristiansen (nummer 2 fra høyre)

Behovet for datalagring er 
enormt. Og Norge er ran-
gert som det nest beste 
landet i verden for slike 
etableringer.

LASSE BANG

Et meget sterkt strømpunkt, all infrastruktur er på plass, det er 
rikelig med areal og bygget står på sterk og stabil grunn.

SIGURD STORMO

etablering, men så er det jo rikelig med 
plass for å bygge ut, fastslår Lasse etter 
befaringen.
I sine to siste år som omstillingskom-
mune sørger Meløy nå for å tilrettelegge 
'nøkkelklare' næringsområder i både 
Glomfjord, Kilvika og på Halsa. Men 
i Glomfjord Industripark, der står det 
altså allerede et 23 meter høyt og nesten 
ubrukt industribygg og bare venter på 
å bli tatt i bruk! Den tidligere slurryfa-
brikken stod ferdig vinteren 2009 og 
har et totalareal på 7.600 kvadratmeter. 
Bygget eies av BodøGruppen, og hånd-
teres i dag av SpareBank1 Nord-Norge 
Invest.
- Beliggenheten er 'innafor' - ikke altfor 
langt unna internasjonal flyplass, og grei 
tilkomst med båt, konkluderer Lasse 
Bang.

ENORM VEKST
I Glomfjord tilbragte han denne formid-
dagen og en lunsj med ordføreren og 
Per Frøskeland (H) fra den politiske 
opposisjonen. Og Leif Kristiansen, som 
leder industriparkdriften for Yara.
- De 5 største selskapene på ameri-
kanske børser er i dag dataselskaper. 
Databransjen er verdens mest-voksende 
industri i mange år framover, og beho-
vet for datalagring er enormt. Facebook 
etablerer enorme serverparker i Nord-

Sverige og Danmark, og Apple og Google 
tenker også stort. Her har Nord-Norge en 
fordel, forklarer Lasse.
Nærmere bestemt voldsomme mengder 
overskuddskraft. Bare Nordland sørger for 
5-7 terrawatt-timer med overskuddskraft 
hvert år - hele Bodøs årsforbruk er til sam-
menlikning 0,8 terrawatt.
- Det er heller ingen ulempe med kjølig og 
relativt stabilt polarklima, i et land med 
stabile forhold og høyt brutto nasjonal-
produkt. Og Norge er rangert som det nest 
beste landet i verden for slike etableringer, 

fortsetter Lasse Bang.

KLARGJØR FOR INDUSTRI
Omstillingsleder Stormo vil gi full gass 
i arbeidet for industrielle etableringer og 
rikelig med nye arbeidsplasser til Meløy. 
Derfor klargjøres i år grusbanen ved Meløy 
Fritidsbad, 40 dekar ved Holandsfjorden i 
Kilvika og et område i Æsvika på Halsa. 
Smoltanlegg i Kilvika er et soleklart mål, 
men også datalagringssenter i Glomfjord.
- Med etableringen av Glomfjord Hydrogen 
har Meløy vist at vi vil være i tet på det 

Å lokke nye industrietableringer har 
vært et viktig ønske og mål for Meløys 
kommuneledelse siden 2012. Samtidig 
har den overordnede strategiplanen 
for omstillingsarbeidet bestemt at det 
må satses bredt og i alle bransjer for å 
oppnå ny vekst, nye arbeidsplasser. Nå 
skal det spisses.

SPISSER PÅ INDUSTRI
- Meløy Utvikling KF vil spisse sat-
singen på industriprosjekter i den siste 
delen av omstillingsprogrammet. Vi 
prioriterer de som kan vise til rask eta-
blering av arbeidsplasser, ikke nye som 
vi ikke helt vet hvor havner, forteller 
daglig leder Stine Estensen.
Derfor tilrettelegges det dette året nye 
næringsarealer klare til bruk i Glom-

grønne skiftet, og både datalagringssenter 
og smoltproduksjon passer perfekt, mener 
Sigurd.
- Nå skal deres områder sjekkes ut i forhold 
til en rekke tekniske spesifikasjoner, og så 

er det vår jobb å selge dette inn for dem 
som skal ta beslutninger videre. Målet er 
at vi i løpet av året kan promotere konkrete 
områder i Salten for dette markedet, avslut-
ter Lasse Bang.
 

MÅL: 30 NYE
En stor del av midlene er 
fordelt, og omstillings-
programmet går inn i sin 
siste fase. 2017-målet er 
å skape 30 nye arbeids-
plasser fra industri, og 
10 fra havbruk.

Meløy Utvikling KF spisser satsingen på 
industriprosjekter i de to siste årene av 
omstillingsperioden, kan vi lese i selska-
pets årsmelding for 2016.

fjord, Kilvika og på Halsa. Og samarbeides 
med Kunnskapsparken i Bodø, Inkubator 
Salten, Sintef på Mo og industribedrifter. 
Styreleder Sigurd Stormo i omstillings-
selskapet ønsker å plukke det han kaller 
lavthengende frukter. Han håper at dette 
kan være datalagringssenter lagt til Glom-
fjord, og smoltanlegg lagt til Kilvika. I høst 
gjorde dessuten omstillingsstyret sin hittil 
største enkelttildeling til industri, nærmere 
bestemt 4,9 millioner kroner til Norwegian 
Crystals. Og, Meløy Utvikling sørger selv 
for å koordinere industrisatsingene.

HÅPER PÅ 30 I INDUSTRI
- I vårt budsjett for 2017 har vi satt av 6,5 
millioner kroner til å fange opp, stimu-
lere og utvikle 7-10 industriprosjekter. Vi 
håper dette skal bidra til å etablere 30 nye 
arbeidsplasser fra nyetableringer i industri, 
og 10 fra nyetableringer i fiske og havbruk, 
opplyser Stine i bedriftens handlingsplan.
I alt budsjetteres det med å bruke 10,6 mil-
lioner omstillingskroner i år. Dermed vil i 
overkant av 80 av de totalt 100 millioner 
kronene avsatt, være disponert ved utgan-
gen av 2017.
- Industrietableringer er spennende og 
verdifulle for lokalsamfunnet. Men de er 

også ofte kompliserte og krever arbeid over 
lang tid, forklarer rådgiver Finn Nordmo i 
Meløy Utvikling KF.
Han opplyser at selskapene Meløy Næ-
ringsutvikling AS og Meløy Utvikling KF 
siden 2011 har vurdert og utredet over 40 
industrielle prosjekter. Av disse har tre så 
langt gitt etablering i Glomfjord.
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Emil fra Halsa er 24 år, Martin fra Ørnes er 
22. Nå har de to unge yrkesfiskerne gjort en 
millionsatsing sammen.
- Vi ser for oss ettpar år der vi fisker kvo-
tene på denne båten, mens vi begge står i 
andre jobber i tillegg. Men så kjøper vi oss 
større båt, og da skal vi drive den sammen! 
sier de to karene som også har fått hjelp fra 
Meløy Utvikling KF til å realisere sin felles 
yrkesdrøm.

UNGE OG ARBEIDSVILLIGE
Reipå havn, mars 2017: det er her, i ett av 
de største og mest spennende fiskermiljø-
ene i Nordland, at unge Emil Solhaug og 
enda yngre Martin Værø har etablert base 
for sin nyinvestering, 9-metringen  ‘Klom-
pen’. Nå skal de bygge opp det nyetablerte 
aksjeselskapet Frode AS, etter Martins far 
Frode, som er gått bort.
- 16. mars tar jeg gipsen av på denne finge-
ren, og da drar jeg med ‘Klompen’ til Røst 
for å fiske torsk. Vi er straks ferdig med å 
montere nytt sikkerhetsutstyr, lyskastere og 
containere i rommet, og så er vi klar! gliser 
Emil i vintersola inne i styrhuset.
- Vi skal jobbe hardt, for det er nå vi er 
unge! sier Martin i telefon fra fiskefeltet. 

BESTEKAMERATENE 
SATSER
I hodet har de vært fiskere 
siden de var bittesmå. Nå 
har bestekameratene fått 
Meløy Utvikling-hjelp til å 
etablere, sammen.

- Det er fiskere i flere generasjoner 
bakover i min slekt, så jeg har det nok 
litt i blodet, forteller Emil Solhaug. Her 
sammen med to andre generasjoner, altså 
sønnen Christian Alexander (8) og faren 
Linas.

Vi ser for oss ettpar år der vi 
fisker kvotene på denne båten, 
mens vi begge står i andre 
jobber i tillegg. Men så kjøper 
vi oss større båt, og da skal vi 
drive den sammen!

MARIN LEON VÆRØ OG 
EMIL ALEKSANDER SOLHAUG

Få nordlandskommuner har større og ster-
kere fiskenæring enn Meløy. Og lokalt er 
Reipå Havn soleklart sentrum, med sine 29 
fast baserte fiskebåter som sysselsetter om 
lag 40 fiskere. 

SPRENGT KAPASITET
- Økonomien i næringa er god, og de siste 
årene har Meløy fått en rekke nyetable-
ringer av fiskere i alderen 20-30 år – dette 
er veldig gledelig, sier daglig leder Stine 
Estensen i Meløy Utvikling KF.
Gjennom sitt omstillingsstyre har hun de 
siste, få årene gitt etablererstipend til i 
alt 12 fiskere, slik som Emil Solhaug og 
Martin Værø i hovedartikkelen. Dessuten: 
hjelp med lån og finansieringsløsninger i 
flere tilfeller.
Mange nye etableringer gir imidlertid 
utfordringer.  Som ett av de største og mest 
spennende fiskerimiljøene i Nordland er 

UTVIKLER VEKST-HAVNA
En rekke unge Meløy-fiske-
re har fått oppstartstøtte. 
Og nå skal Reipå Havn vide-
reutvikles.

Mange nyetableringer har sprengt kapasiteten i Reipå Havn. Nå skal utvidelsen finan-
sieres, og fritidsbåtene kan bli flyttet il ny havn nærmere Reipå. 

Reipå Havn spennende, men: havna har 
lenge hatt sprengt kapasitet, og mangler en 
god del på å være optimalt tilrettelagt for 
fiskerne.

…MEN STORE MULIGHETER
- Yrkesfiskerne har det for trangt, og ønsker 
flere båtplasser og forlenget molo. Havna 
må også mudres, og man ønsker seg et 
lagerbygg for fiskerne, forklarer Søren 
Solvang i Bodø-selskapet Næringsutvikling 
AS.
I fjorårets forstudie finansiert av Meløy Ut-
vikling KF var han engasjert som rådgiver, 
og har sammenfattet ønsker, behov og mu-
ligheter for havna – altså for yrkesfiskerne, 
båtforeningen og det mekaniske verkstedet.
- Utviklingsmulighetene er store. Men Fore 
Båt- og Motorservice trenger også mer 
plass for å vokse, mens Reipå Båtforening 
ønsker å flytte de om lag 60 båtplassene til 
ny havn nærmere Reipå, forklarer Solvang.
Nå skal det jobbes med finansiering, og 
prosjektet skal videreføres av kommune-
administrasjonens avdeling for plan og 
kommunalteknikk.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Han er på havet 300 dager i året – nå på 
seifiske med ‘Lene-K’ fra Bodø. 

VET HVOR FISKEN STÅR
Emil og Martin har vært bestekompiser i 
fem år. Emil tok først mekaniske fag, men 
hoppet til fiske og fangst på Inndyr, som 
Martin – han tok sitt fagbrev i fjor sommer. 
Nå skal Emil også få fagbrev på plass – 
kystskippersertifikat har han allerede tatt, 
og etter hvert venter toårig styrmannsskole.
- Vi har lenge hatt lyst til å starte for oss 
selv, i lag. Og vi begynner med denne båten 
og skal legge av til mer egenkapital - vi kan 
jo ikke begynne som ferdige redere, smiler 
Emil.
Foreløpig er Martin eneeier i selskapet som 
ble stiftet 10. november i fjor, men tilbake 
etter sykemelding skal Emil nå jobbe seg 
inn i kameratenes fellesskap.
- Det blir mye arbeid, ja, men også fridager. 
Du vet, når man vet hvor fisken står, så går 
det raskere unna…forteller Emil, og røper 
at han holder jevn og god kontakt med slekt 
og venner som er erfarne fiskere.

SIDEN BITTELITEN
- Helt siden før ungdomsskolen har jeg 
vært bestemt på å bli fisker, sier Martin, 
som har landbase på Ørnes, men er på 
havet 85 prosent av året.
- Jeg har vært interessert i å fiske siden jeg 
var bitteliten. Det er et fritt liv – jeg liker 
å jobbe mye på vinteren og ha en del fri 
på sommeren. Jeg tjener godt og jobber 
sammen med fine folk, forklarer han yrkes-

valget sitt.
Som Emil og mange av de andre unge fis-
kerne rundt Reipå Havn har han nå egen båt 
i tillegg til å være mannskap på større båt.
- Oldefaren min, Arnold Kildal, hadde 
en av Meløys største båter, ‘Gerd Anna’, 
opplyser Emil.
- Bestefaren min, Helge Rendal, hadde 
egen sjark, og faren min Linas har jobbet 
på havet. Sjøl fisket jeg med stang i fjæra 
fra jeg var 5 år, og solgte den som kattefisk. 
Så ja, jeg har det nok i blodet. Jeg liker 
livet på havet – det er fritt, og ingen dager 
er like, fortsetter han.

Om to år: 15-metring
Nå blir altså han og bestekompisen på et 
vis også gründere, på havet, og skal bygge 
arbeidsplass og virksomhet sammen. Båten 
‘Klompen’ ble hentet på Dyrøy i januar 
og rundt millionen er investert – Meløy 
Utvikling KF har bidratt med 175.000,-. På 
torsken nå i mars, mye kveite og krabbe til 
sommeren.
- Så får vi se om ettpar år – målet vårt er å 
kjøpe en 15-metersbåt slik at vi kan satse 
for alvor. Nå begynner jobben med å samle 
egenkapital! forteller Emil og Martin.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Vi har lenge hatt lyst til å starte for oss 
selv, og få til noe i lag. Vi er unge og skal 
jobbe hardt de neste årene, forteller be-
stekameratene Emil Aleksander Solhaug 
og Martin Leon Værø (innfelt privatbilde). 
Nå har de startet aksjeselskap, kjøpt bå-
ten ‘Klompen’ og fått base i Reipå Havn.

MELØY UTVIKLING
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- Halvparten av mottakerne oppgir at 
etablererstipendet fra Meløy Utvikling var 
avgjørende for deres etablering, opplyser 
Stine Estensen.

BIDRAR TIL NYE
Meløy Utvikling-lederen har systematisert 
tallmaterialet etter utdeling av etablerersti-
pender som en del av omstillingsprogram-
met. I årene 2014-16 innvilget hun og 
administrasjonen i alt 28 stipender, hvert 
på i utgangspunktet 25.000 kroner. Altså 
er totalt om lag 700.000 kroner innvilget i 
perioden, der 570.000 i praksis er utbetalt – 

STIPENDER HJELPER
23 utbetalte etablerersti-
pender har bidratt til 12 
nye arbeidsplasser på hel-
tid og deltid.

Eksempel på mottaker av etablererstipend fra Meløy Utvikling KF er Bjarne Bjørnvik 
på Ørnes, som har etablert enkeltmannsforetak innen vaktmestertjenester.

i alt fem er nemlig ikke betalt ut ennå.
- Effekten av dette tiltaket er at omstillings-
programmet har bidratt til 9 nye arbeids-
plasser på heltid og 3 på deltid. Mens 6 
arbeidsplasser er sikret, opplyser Stine.

ØKER OG SKJERPER
Av de 23 tildelingene representerer 18 helt 
nye tjenester i Meløy, mens 5 gjelder styr-
king av eksisterende. Flere av de aktuelle 
er nyetableringer av reiselivsvirksomhet 
knyttet til Engenbreen, mens resten er i et 
relativt vidt spekter, for eksempel serve-
ring, renhold, helse og velvære, håndverk 
og vaktmestertjenester. 
- Nå øker vi stipendbeløpet til 40.000 
kroner og skjerper kravene litt. Dette gjør 
vi for å få ut enda mer effekt i form av 
arbeidsplasser, opplyser Stine.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
   

Du har sikkert fått det med deg: få bedrif-
ter er mer i vinden i vinter enn Polarplast. 
Etablert 2013, passerer straks 15 ansatte og 
vokser raskt mot 20. Allerede med aktivitet 
i Stavanger, Steigen og Glomfjord, og selv-
sagt Inndyr, der hovedbasen fortsatt er.
- Oppdrettsnæringa er spådd en dobling i 
aktivitet de neste 10 årene, og nå ses det på 
løsninger for å produsere matfisk på land. 
Så ja, jeg tror vi kommer til å nærmest 
drukne i arbeid de neste årene! sier en for-
nøyd Lasse Willumsen, daglig leder og eier 
av en femdel av selskapet.

YPPERLIG I GLOMFJORD
Det er fra i vinter at plastsveisebedriften 
har plassert et nytt tyngdepunkt for sin 
raskt voksende virksomhet: Glomfjord. Og 

Omstillingsarbeidet bidrar til at Meløy har langt flere 
bedriftsetableringer enn før. Vinterens beste eksempel 
er Polarplast, som med støtte fra Meløy Utvikling KF har 
etablert seg i Glomfjord. Ordrebøkene er stappfulle for 
Inndyr-bedriften som vokser raskt sammen med sine kun-
der i havbruksnæringa.

- Jeg tror vi kommer til å nærmest drukne i arbeid de neste årene! smiler daglig leder 
Lasse Willumsen (t.h.) i Polarplast AS. I vinter har Inndyr-bedriften etablert nok et 
tyngdepunkt midt i smørøyet av sterkt voksende havbruksvirksomhet, nemlig i Glom-
fjord.

Framtia, 14. 
desember 
2016

I Glomfjord er vi tett på smoltanlegg i Sundsfjord, Glomfjord 
og Reppen, og vi håper på et nytt i Kilvika. Forhåpentligvis blir 
Aminor på Halsa også en kunde.

LASSE WILLUMSEN

Meløy Utvikling har bidratt. Med et til-
skudd på 350.000 kroner fra omstillingssty-
ret har Lasse og hans menn nemlig etablert 
base i verkstedhallene som Bilfinger nylig 

flyttet ut av.
- Vi har fått et stort oppdrag fra Marine 
Harvest på plastsveising i fire av karene 
deres, og satser på å få fire til. Dette er den 
direkte bakgrunnen for etableringen her, 
sier Lasse og hans nestkommanderende 
Kim Adolfsen til Ny Næring.
- På Inndyr jobber vi med flere prosjekter 
for Gifas. I Glomfjord har vi allerede deltatt 
i byggingen av det nye ventilhuset til Yara, 
men har også hatt samtaler med Norwegian 
Crystals og ToCircle. Så, Glomfjord er et 
ypperlig sted for oss nå.

BINDAL NESTE
Sterkt behov for lokal kompetanse på plast 
og plastsveising. Dette var utgangspunktet 
da Kjell 'Gigante Havbruk' Lorentzen og 

Tor-Arne Gransjøen (daglig leder i Sunds-
fjord Smolt, red. anm.) etablerte Polarplast 
på Øya på Inndyr i 2013. Siden da er års-
omsetningen doblet to ganger, fra 4,2 til 8,9 

i 2014-15 og så til omlag 16 millioner i fjor. 
Denne vinterens nyheter er for det første at 
Polarplast, sammen med de andre eierne i 
nyetablerte Gildeskål Marine Center, har 
kjøpt det tidligere administrasjonsbygget til 
Sjøfossen Energi på Inndyr. Og ikke minst: 
etableringen i Glomfjord.
- Et langt verksted som dette gir plass til en 
lang produksjonslinje - perfekt for oss. Men 
nå skal vi også satse flere steder, for ek-
sempel i Bindal, tett på havbruksaktiviteten 
på Sør-Helgeland. Allerede har vi hatt en 
mann i Stavanger, og ansetter nå en mann i 
Steigen, i forbindelse med oppbyggingen til 
Cermaq, ramser Lasse opp.

JOBBER DESENTRALISERT
Fire av staben har base ved Glomfjord-
avdelingen, men totalt står 14 på lønnings-
listene, inkludert to lærlinger. Dette tallet er 
trolig 17 fra i sommer. Og ja, spesialiteten 

SUKSESS-EKSEMPELET 
POLARPLAST

er plastsveising med materialet polyetylen, 
men
- I staben har vi folk med veldig ulik bak-
grunn – jeg er for eksempel blikkenslager 
– så vi jobber også med aluminium og stål, 
forklarer Kim Adolfsen, som vi tidligere 
kjenner fra Ørnes Blikk.
- Og vi etablerer oss der oppdragene våre er 
og gir stor tillit til de vi ansetter – slik hol-
der vi også reisekostnadene nede, forklarer 
Lasse.
- I Glomfjord er vi tett på smoltanlegg i 
Sundsfjord, Glomfjord og Reppen, og vi 
håper på nye anlegg. Forhåpentligvis blir 
Aminor på Halsa også en kunde, så nå ser 
for oss å vokse sammen med havbruksnæ-
ringa, slår han fast.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Svartisen Kraftverk er selve symbolet 
på muligheten for å skape industri basert 
på fornybar energi. Meløy lager totalt 3,6 
terrawatt-timer fornybar energi fra kraft- 
og solenergiproduksjon – dette tilsvarer 
forbruket til 180.000 husstander!
Ja, dette er Meløy-budskapet til Nordland, 
Nord-Norge og Norge. Sist ført i pennen og 
trykket som kronikk i Avisa Nordland fra 
ordfører Sigurd Stormo, daglig leder Stine 
Estensen i Meløy Utvikling, og hennes 
prosjektleder på industri, Finn Nordmo.

VÅR UNIKE MULIGHET
Temaet er altså det grønne skiftet, og Nor-
ges mål om å bli et lavutslippssamfunn. Nå 
tilbyr Meløy kommune seg å samarbeide 
med og støtte Nordland Fylkeskommune. 
For Meløy har ‘alt’ for å kunne gå i tet, 
mener de tre.
- Fosser og smeltevann fra breer gir unik 
mulighet til å lage fornybar energi, og dette 
har vi lang erfaring og god kompetanse på. 
Nå er Meløy klar til å bidra med våre res-
surser for å lykkes med det grønne skiftet 
både lokalt, regionalt og nasjonalt, fastslår 
Sigurd Stormo.
Nylig hadde han Mona Fagerås på besøk 
og omvisning i Glomfjord og Kilvika. Fyl-
kesråden for næring fikk grundig presentert 
hvorfor Meløy allerede er i tet i retning 
lavutslippssamfunnet.

FRAMHEVER DE LOKALE
- Meløy-industrien har i årevis hatt grønn 

produksjon på 
sin dagsorden. 
Se på Yara 
Glomfjord, 
som på få år 
har redusert 
sitt utslipp av 
nitrogenok-
sider tilsva-
rende utslippet 
fra 50.000 
dieselbiler! 
De er også i 
verdenstoppen 

Nordland vil være i tet i 
Norge, og Meløy vil være 
i tet i Nord-Norge. Nå vil 
Meløy-ordføreren hjelpe 
fylkeskommunen å bli best 
på lavutslipp og grønt 
skifte.

UNIKE MELØY VIL HJELPE

Sigurd Stormo

Meløy vil hjelpe Nordland å føre an på veien mot lavutslippssamfunnet, og framhever Svartisen Kraftverk som fyrtårn. Nylig be-
søkte fylkesråd for næring Mona Fagerås (t.v.) Glomfjord sammen med Kari Elisabeth Kaski, Oslo SVs førstekandidat til Stortinget 
(Foto: Connie S. Olsen, Meløy kommune). 

på produktivitet og energiøkonomisering, 
fastslår Sigurd.
Han framhever dessuten bedriften Nor-
wegian Crystals’ unike kompetanse, store 
vekstpotensial og rikelige tilgang på kraft 
og kjølevann. Og: nyetablerte Glomfjord 
Hydrogen, som bygger videre på 40-års-

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

ETABLERERSTIPEND
Stipendet er på 40.000 kroner, og kan ikke brukes til lønnsmidler.  
Søknadsskjema finner du på www.meloy.kommune.no/omstilling 
og ved å klikke på linken ”Søke omstillingsmidler”.

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

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

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

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

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

perioden da Glomfjord var verdens største 
hydrogenprodusent. Og: Marine Harvests 
gjenbruk av overskuddsvarme fra Yaras 
gjødselproduksjon. Og at Glomfjord Torg 
holdes isfritt vinterstid av den samme over-
skuddsvarmen.
- Nå jobber politikerne i Meløy for at vi 

skal få beholde overskuddskrafta til å skape 
nye, grønne arbeidsplasser og tiltak. Og 
vi er klar til å bidra med våre ressurser for 
å lykkes regionalt og nasjonalt med det 
grønne skiftet, sier ordfører Sigurd Stormo.

Tekst og foto: Edmnd Ulsnæs

Profilen: Einar Mevik

- Hvordan trives du på jobb i Ørnes Blikk, Einar?

- Det er en grei jobb, jeg har vært her siden januar 
2009, etter at jeg tok kobber- og blikkenslagerkurs 
i Mosjøen. Jeg liker å ha en jobb der jeg kjenner at 
jeg er litt sliten når jeg kommer hjem på ettermid-
dagen.

- Hvordan er en typisk dag på jobben, da?
- Den begynner klokka 07.15, da starter jeg opp 
maskinene – plateknekkeren er mye i bruk - og ser 
hva som skal gjøres av arbeid. Det har blitt en del 
beslag med årene, jeg lager for eksempel takfotbe-
slag, beslag til dekkbord, over og under vinduer, 
pipebeslag og ventilasjonshetter – gjerne sånt som 
er litt utenom standard. Man må være litt ryddig i 
denne jobben, for å få med seg alt. Og så har vi jo 
med kunder å gjøre, så man må være positiv og litt 
fleksibel.

- Men egentlig var du gårdbruker?
- Ja, straks etter grunnskolen tok jeg over gården i 
Mevika sammen med eldstebroren min, Henning. 
Jeg var skolelei, og noe annet var ikke aktuelt, så 
mamma lærte meg å melke. Vi drev med 16 årskyr 
på melk og litt kjøttproduksjon fram til 2004. Da 
kom det nye krav som krevde store investeringer, 
så vi valgte å legge ned – den siste kua reiste 28. 
desember det året.

- Savner du av og til gårdsdriften?
- Tja, det er rart med det – når man har gjort noe i 
over 25 år så skjer det at jeg savner det, ja. Det har 
sine pluss å være selvstendig, og det var mye ved 
det som var artig – jeg liker å holde på med maski-
ner og traktorer. Men så har du aldri helt fri, siden 
du har ansvaret for levende dyr. Her på Ørnes Blikk 
må jeg på et vis prestere mer, når jeg jobber sammen 
med andre. Men så er arbeidsdagen over når jeg går 
ut døra på ettermiddagen, og dét synes jeg er greit.

- Hvorfor valgte du denne veien videre, da?
- Det var tilfeldig, faktisk, det var NAV som kjente 
til kurset og anbefalte det. Så dro jeg til Mosjøen, 
og etter kurset fikk jeg praksis i Nordland Tak. Etter 
dette jobbet jeg to år som blikkenslager hos Venti-
lasjonsmontasje Nord, og så to år hos Blikkproffen, 
før jeg kom til Meløy og Ørnes Blikk. Dette er et 
yrke det ikke er så lett å rekruttere nye folk til, men 
vi gjør jo viktige oppgaver som folk trenger.

- Hva gjør Einar når han ikke er på jobb? 
- Jeg liker å kjøre bil, så ofte tar jeg meg en lørdags-
tur til Bodø og handler litt, slapper av. Her om året 
pusset jeg opp en gammel traktor, en Ford Dexta, 
men det blir mindre mekking nå. Så prøver jeg å få 
meg en fjelltur eller to på sommeren, og fiske litt i 
båten som jeg har sammen med broderen - jeg liker 
å være på havet i godvær. Og så har jeg en ATV etter 
faren min, den kjører jeg innover i marka med - jeg 
synes den er mer anvendelig enn snøscooter, den 
kan brukes hele året. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Alder: 53
Bosted: Reipå, opprinnelig fra 
Mevik
Stilling: blikkenslager
Bedrift: Ørnes Blikk
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Et snart 40 år gammelt næringsbygg i Halsa 
sentrum er blitt pent renovert på både utse-
ende og innhold. Her på kanten til småbåt-
havna finner vi i 2017 en rekke tjenester og 
aktører samlet – hør bare: Posten, bilverk-
sted, fysioterapeut, massør og muskeltera-
peut og bensinstasjon.
- Dette er vel egentlig det største nærings-
bygget i sitt slag i søndre Meløy, fastslår 
Kåre Kildal.
- Vi ville tilrettelegge for folk som vil starte 
virksomhet på Halsa, sier broren Bjørn.

HAR BRUKT BETYDELIG
Det er nemlig brødrene Kildal som eier 
‘Halsa Auto-bygget’ - næringsbygget som 
er nærmeste nabo til dagens småbåthavn. 
Ikke gjennom Halsa Bygg, som de leder og 
driver sammen, men gjennom brødrenes 
eget eiendomsselskap Halsa Boligbygg AS.
- Vi har brukt betydelig med midler på 
å sette det enda bedre i stand, med nytt 
tak, nye porter, nye drivstofftanker, asfalt, 
maling utvendig og ombygging innvendig, 
ramser de opp.
- De siste årene har vi fått på plass stabile 
og gode leietakere, som er veldig viktig for 
driften av bygget, mener de.

FLERE PLANER
Posten Norge, Meløy Auto, fysioterapeut 
og osteopat Alexander Stefansson, massør 
og muskelterapeut Merethe Storvik. Dette 
er de faste aktørene i det fleksible næ-
rings- og forretningsbygget, som også har 
kontorlokaler.
- Nå dreier det seg om å drive byg-
get videre og ta nødvendig vedlikehold. 
Men, vi planlegger også å bygge tak over 
bensinpumpene – dette er noe kundene har 
etterspurt, sier Bjørn Kildal.

NÆRINGSBYGG I NY DRAKT
Det ble bygget av tre kame-
rater som ville starte hver 
sin virksomhet. Den ene 
flyttet raskt videre, og de 
to andre har i dag lagt ned. 
Men, aktiviteten i Kildals 
næringsbygg på Halsa er 
større enn nesten noen 
gang.

De siste årene har vi fått på plass 
stabile og gode leietakere, som 
er veldig viktig for driften av 
bygget, mener de.

BJØRN OG KÅRE KILDAL
Nytt tak, nye porter, asfalt og nye drivstofftanker er på plass – nå planlegger brødrene Kildal å bygge tak over bensinpumpene ved sitt næringsbygg på Halsa. Foto: Edmund 
Ulsnæs

Gjennom Best-systemet driver nemlig også 
brødrene bensinstasjonen videre. Bygda 
trenger det, og de driver selv virksom-
het som er avhengig av lokal tilgang på 
drivstoff.

FLYTTEFOT X 2
Det var brødrene Karl (f. 1940) og Leif 

- Torris Products kjøpte massasje-
stol, og jeg fikk prøve ut massasjen 
på de andre ansatte, så det var smart 
for meg! husker Merethe Storvik 
tilbake.
- I dag er det i perioder veldig mye 
å gjøre, og et jevnt sig av brukere 
til behandlingsrommet mitt, sier 
54-åringen som tilbyr helsetjenester 
på Halsa, samlokalisert med fysio-
terapeut.

PLAGER BLE MULIGHET
Hun tilbragte barndommen på Mo, 
Merethe, men moren Oddveig er 
fra Kildal, og etter noen ungdomsår 
i Meløy flyttet hun til Halsa i 1984 
sammen med ektemannen Kurt.
- Jeg jobbet mange år i Æsvika, 
i lakseslakteriet til Torrissen. Et-
ter hvert ble jeg mye plaget med 

MERETHE MASSERER
Etter mange år i fiskeindustrien ble 
hennes egne plager utgangspunkt for 
helse-etablering. Merethe Storvik tilbyr 
massasje og muskelterapi i Kildals næ-
ringsbygg på Halsa.

Merethe Storvik

Kildal (f. 1948) som etablerte Halsa Hånd-
verksenter sammen med Harry Mikalsen 
tidlig på 1980-tallet. Og satte i samarbeid 
med Meløy kommune opp næringsbygget 
for å huse Halsa Bygg og Anlegg (Karl), 
Halsa Auto (Leif) og Mikalsen Elektro-
verksted (Harry). Få år senere vokste Karl 
& Co. ut av sin del, og satte opp Halsa 

Sentrum 2-bygget som ny base for en 
bedrift i vekst. I dag er dette et utleiebygg 
som eies av Halsa Sentrum Eiendom, altså 
Egil Sørheim, Ken-Henry Solhaug og hans 
søster Maylen Stensaker.
- For vi flyttet jo videre. I 2002 var vi fer-
dig med bygget som i dag er base for Halsa 
Bygg, med butikk, administrasjon og lager, 

forklarer Karls sønn Kåre.

BRØDRENE KJØPTE, LIKEGODT
Men tilbake til det første bygget. Her fort-
satte Leif og Hans Mary bilverksted-driften, 
og overtok hele eierskapet. Fram til Leif for 
om lag 10 år siden banket på døra hos sine to 
nevøer. Han ville selv trekke seg tilbake, men 
var bekymret for den videre driften.
- Så da kjøpte vi likegodt hele bygget med 
både bensinstasjonen, bilverkstedet og driften, 
smiler Bjørn og Kåre.
- Vi så raskt at dette kunne ikke vi to håndtere 
på sikt, på toppen av det vi hadde. Men så 
kom Toyota Nordvik inn, altså Meløy Auto 
– de overtok verksteddriften og ble en solid 
leietaker.
Og slik er det at det om lag 800 kvadratmeter 
store næringsbygget ved havna i dag framstår 
som godt vedlikeholdt og med flere viktige 
tjenestetilbud for lokalsamfunnet.

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: prikkenoverien

musklene, det var kanskje fordi 
det var så kaldt inne i produk-
sjonen.
- I forbindelse med at jeg var 
sykemeldt fikk jeg nytte av 
massasje-behandling, og ble 
interessert i å lære faget selv.

DOBBELT HELSETILBUD
I to år studerte Merethe til massør 
og muskelterapeut, med helgesam-
ling hver måned i Moss. Hjemme 
på Halsa praktiserte hun det hun 
lærte, for eksempel på kolleger hos 
Torris Products. Der i gården fikk 
hun etter hvert sluttpakke, og har de 
siste 10 årene hatt deltidsjobb hos 
Joker Halsa, kombinert med egen 
praksis. Til i oktober i fjor foregikk 
dette i Halsa Sentrum 2-bygget, 
men nå altså i Kildals bygg ved 

småbåthavna.
- I utgangspunktet holder jeg åpent for 
brukere hver onsdag, og ellers etter 
behov. Og mens jeg i det andre bygget 
leide sammen med fysioterapeut Myre, 
er det veldig fint at jeg nå kan dele 
utgiftene med fysioterapeut Alexander 
Simonsson, sier hun.

Tekst: Edmund Ulsnæs. 
Foto: prikkenoverien

Bjørn Kildal (i midten) og broren Kåre eier i dag næringsbygget ved Halsa Småbåthavn som deres far og onkel satte opp på 
1980-tallet. Bygget er betydelig renovert de siste årene, og blant flere leietakere er fysioterapeut og osteopat Alexander Stefansson 
og massør og muskelterapeut Merethe Storvik.
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Glomfjord, mars 2017: den hardtarbei-
dende maskinentreprenøren har nylig 
ferdigstilt flotte Glomfjord Torg, revet 
hele seks eneboliger på Halsa og Ørnes og 
bidratt til framføring av ny vannforbindelse 
til industriparken. 2016 gav en omsetning 
på om lag 38 millioner kroner (rekordåret 
sålangt er 2009, med om lag 45 millioner, 
red. anm.), og hele 19 ansatte har fortsatt 
travle dager, til tross for wafer-velten som 
har preget Meløy sterkt siden 2012. 
- Nja, det er sånn midt på treet akkurat nå 
– vi kunne gjerne ønsket oss mer å gjøre. 
Se bare ut av vinduet, det er ikke ordentlig 
med snø, engang, og dét er ikke bra for oss 
som driver med brøyting! gliser Kristen 
Halsan.

Den man skulle tro ble ram-
met verst, klarte seg nesten 
best! Fem år etter wafer-
velten har Terje Halsan 
AS fortsatt sin stab på 19, 
driftsinntektene er stabile, 
og nå regner ledelsen på en 
rekke spennende 2017-pro-
sjekter. – Heldigvis har vi en 
veldig fleksibel stab! skry-
ter sjefen.    

HALSAN-SJEFEN OM:
     

- Men dette er jo den ‘verste’ tiden på året, 
vi er vant til dette. Og heldigvis har vi en 
god del egenarbeid som også må gjøres, og 
slik holder vi alle i arbeid.

ROLIG ER IKKE BRA
Rolige tider er lite interessant for en maski-
nentreprenør. Men, så har han i det minste 
tid til en Ny Næring-prat, 62-åringen som 
leder og eier den 70-årige virksomheten 
etter faren Terje.
- Du vet, vi er 19 stykker som skal ha lønn 
hver måned. Så kostnadene er store, og 
da liker vi ikke at det er såpass rolig som 
nå. Jeg kjenner på ansvaret for de ansatte 
og deres familier. Men slik er det i denne 
næringa – vi må hele tiden være på hugget 
og omstille oss for å være best i klassen, for 
marginene blir mindre og mindre, fastslår 
han.
- Og egenarbeidet er også viktig. Det er 
mye utstyr som skal gjøres klart til somme-
ren, ting som skal repareres, bygninger som 
må vedlikeholdes. Heldigvis har vi utrolig 

fleksible ansatte – han i gravemaskinen set-
tes gjerne til litt snekring hvis dét kreves, 
eller en lastebilsjåfør kan meisle ned en 
murvegg. Lønnskostnadene er store, så det 
er viktig at staben er fleksibel, slik at vi kan 
holde alle i jobb.

…MEN MYE Å REGNE PÅ
For selv om februar har vært roligere enn 
han liker – bedriften klarer å holde hele sta-
ben i arbeid. Slik man også klarte gjennom 
Meløys dypeste bølgedal fra 2012.
- Nå regner vi på mange oppdrag som skal 
i gang i vår og sommer, mange kommunale 
prosjekter. Så er det sjølsagt mye vi regner 
på som vi aldri får, men det er i hvert fall 
mye som foregår, stor aktivitet, og dét er 
bra! sier Kristen fornøyd.
- Ikke minst er det ting på gang inne i 
industriparken som vi håper skal slå til, og 
som kan gi oss mer arbeid. Ingen tvil om 
at det skjer mer positivt i Meløy enn på 

mange år, mener han.
Halsan har en stor driftsbase i ‘Belsen’ midt 
i industriparken, og drifter også contai-
nervirksomheten til Meløy Havnebygg 
knyttet til Yaras utskiping av gjødsel. De 
kommunale prosjektene han snakker om 
er storingene på Ørnes, altså nytt omsorgs-
senter, ny Spildra skole og ombyggingen av 
Ørneshaugen Bofellesskap.
- Selv om totalprosjektene er for store å 
håndtere for oss lokale, forventer jeg abso-
lutt at vi kan være med og konkurrere om 
for eksempel grunnarbeidene, sier Halsan-
sjefen.

HARD-KJØR-KRISTEN
70 år, altså. Siden Terje Halsan så mulig-
heter for å selge tjenester da Norsk Hydro 
besluttet å bygge verdens nordligste gjød-
selfabrikk på hjemstedet Glomfjord. En ny 
entreprenør så dagens lys, og har siden gått 
hånd i hånd med den store fabrikken som 

da og fortsatt er Meløys desiderte hjørne-
stein. Terje Halsan AS har vokst, både med 
oppgavene og målt i omsetning og hoder 
ansatt.
- Helst bør vi sitte i bilen på vei til kun-
den før vi har lagt på røret med ham. Vi 
vil være hurtigst og best, døgnet rundt! sa 
Kristen Halsan i et intervju med Industri-
Folk (nåværende Ny Næring, red. anm.).
Med disse ordene som rettesnor har han 
presset seg selv hardt i flere tiår, og stilt 
klare krav til sine ansatte. Som igjen har 
godt renommé for faglig dyktighet og stå-
på-vilje.
- Da ‘alle’ andre entreprenører dro for å 
jobbe på Svartisanleggene i 1987, valgte 
jeg å bli her i Glomfjord og jobbet for 
kundene vi hadde. Dette tror jeg vi tjente 
på, for Yara er ikke mindre viktig for oss 
enn de har vært, de har vår førsteprioritet. 
Dette hadde vi med oss også de årene da 
det kokte som mest med oppdrag for REC.

KAN BLI FLINKERE
- Hva med årene som kommer?
- Hm…de skal ha meg til å lage budsjetter, 
men det synes jeg er håpløst - vi vet jo aldri 
hva som skjer i denne bransjen! Men, vi er 
hele tiden på leting etter nye markeder, selv 
om jeg ikke vil snakke om alt her i bladet. 
Også vi må ha fokus på utgiftene, drive 
enda mer lønnsomt. Dette bevisstgjør vi 
også staben på, og har fått resultater fra dét. 
- Din rolle, da?

- Nå er jeg blitt sitert så mange ganger på 
at jeg skal trappe ned, at dét skal jeg slutte 
å snakke om! Det er jo dette jeg har gjort 
hele livet, det er et livsverk, og jeg ser 
fortsatt at det er mange ting jeg kan tilføre, 
så lenge helsa er sånn høvelig bra. Men, jeg 
reiser jo oftere bort enn før, jeg tar mer fri 
innimellom…
 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ansvaret for stor stab          
Troen på ny Meløy-
oppgang
Viktigheten av fleksible 
ansatte

 

 

FAKTA

FAKTA

Terje Halsan AS
Etablert av Terje Halsan (f. 1925) i 1947, det samme året som Norsk Hydro 
begynte byggingen av gjødselfabrikk i Glomfjord. Det nye entreprenørfirmaet 
trimmet i Hydro-lagrene, brøytet og gjorde grunnarbeider – under byggingen av 
Fykantunnelen på 1960 sysselsatte Halsan nær 30 personer i knusing, sprenging 
og frakting av masse. Bedriften passerer i år 30 år som aksjeselskap, etter at Terjes 
sønn Kristen (f. 1954) overtok ledelsen og hele eierskapet i 1987. I alle år har 
Hydro/Yara vært en stor og stabil kunde, men Halsan-staben hadde også mange og 
store oppdrag fra ScanWafer-starten i 1996 og i storsatsingene til REC fra 2005. 
Selskapet har til tross for REC-velten opprettholdt en stab på 19 ansatte, og hadde 
i 2016 driftsinntekter på om lag 38 millioner kroner (40,8 i 2015). Terje Halsan AS 
ble i 2009 tildelt Meløy kommunes næringspris.

Kristen Halsan (62)
Født i Mosjøen, oppvokst i Glomfjord, i dag bosatt på Ørnes. Tidlig aktiv i farens 
entreprenørselskap, og som 20-åring reiste han til Fauske og Bodø for å ta sertifi-
kat for lastebil, buss og vogntog, samt maskinførerskole, fag i maskin og meka-
nisk, og handelsskole. Overtok eierskapet i bedriften i 1987, og etablerte Terje 
Halsan AS, som han eier alene. Har ledet selskapet til en årsomsetning på over 
40 millioner kroner, og staben teller i dag 19. Sammen med sin Mona (54) har 
Kristen barna Stine Mari (f. 1981), Chris-André (f. 1983) og Mattis (f. 1991) - alle 
barna jobber i familiebedriften – og de har gitt ham 8 barnebarn.
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Lederen
KRISTEN HALSAN, 
TERJE HALSAN AS " Vi regner på flere oppdrag nå - det er mye som 

foregår, stor aktivitet, og dét er bra!

- Men slik er det i denne næringa – vi må hele tiden være 
på hugget og omstille oss for å være best i klassen, fortel-
ler Kristen Halsan i denne lederpraten. Med 18 ansatte 
kjenner han på ansvaret for å sikre travle dager for 
Glomfjord-entreprenøren.
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Ikke minst er det ting på gang inne i industriparken som 
vi håper skal slå til, og som kan gi oss mer arbeid. Ingen 
tvil om at det skjer mer positivt i Meløy enn på mange år.

KRISTEN HALSAN



Vakkert, ble det
Nå på senvinteren ble det en del dager med etterlengtet drift i Glomfjord Alpinsenter. Våre bilder viser for det første den flotte varmestua, der Reipå Knuseri for ett-par år siden 
grov ut tomt, og deretter forskjønnet på nedsiden av bygget i fjor høst. Og forbedret veien opp til varmestua. Bildet uten snø er tatt 13. september 2015 og tidlig i anleggsarbeidet 
med Yaras vannledning – et arbeid som også gav forbedret trasé for alpinbakkene. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Jeg tenkte stilling før jeg tenkte sted, og 
jeg og samboeren min har vært fleksible på 
hvor vi skulle. Dette er et fantastisk flott 
sted, og vi er allerede med på flere aktivite-
ter på fritida! svarer Natalia Vatsvåg.
Ny Næring har nettopp spurt henne om 
overgangen mellom Norges tettest be-
folkede kommune og relativt grisgrendte 
Meløy. 28-åringen kommer nemlig direkte 
fra hjembyen Stavanger og tre års studier 
i Bergen før det. Til lille Halsa og jobben 
som koordinator for miljø, helse og sikker-
het hos Cargill.

LIKER RUTINER
- Jeg er ganske ny ennå, da, men jobben 
min består for eksempel i å analysere og 
koordinere oppfølgingen av innmeldte 
avvik i fabrikken. Så er jeg ansvarlig for 
opplæring i hms og etter hvert kjemika-
liehåndtering, og oppfølging av innleide 
kontraktører, forklarer hun.
Natalia har bak seg tre år med studier i 
rettsvitenskap og psykologi ved univer-
sitetet i Bergen, og deretter mastergrad i 
samfunnssikkerhet fra universitetet i Sta-
vanger. Som EHS-koordinator sorterer også 

IKKE RUTINERT, MEN RUTINE-GLAD
Overgangen fra stort sted 
til lite sted går helt utmer-
ket for den ferske EHS-ko-
oordinatoren. Rogalendin-
gen Natalia Vatsvåg er nytt 
fjes hos Cargill på Halsa.

Natalia Vatsvåg (29) fra Stavanger tiltrådte i februar som koordinator for miljø, helse og sikkerhet hos Cargill.

Utdanningen min i samfunns-
sikkerhet er nokså vid, men 
jeg interesserte meg alltid 
ekstra for HMS-fagene. Og så 
er jeg litt sånn rutine-person – 
jeg mener jeg kan passe bra til 
denne jobben.

NATALIA VATSVÅG

arbeidstillatelser og sikker jobb-analyse 
under hennes ansvarsområder. Likeså har 
hun en viktig rolle i industrivern, vernerun-
der og sikkerhetsmøter.
- Utdanningen min i samfunnssikkerhet er 
nokså vid, men jeg interesserte meg alltid 
ekstra for HMS-fagene. Og så er jeg litt 
sånn rutine-person – jeg mener jeg kan 
passe bra til denne jobben.
- Samtidig får jeg jobbe nært dem i produk-

- Det er litt sånn skrekkblandet fryd! inn-
rømmer Anita Taraldsen.
For nå skjer alt samtidig i Solhaug Byg-
gevare AS, der hun selv er daglig leder. 
Etter noen tøffe år har eierne rigget om 
organisasjonen kraftig, og i vinter har hun 
og staben nådd den ene viktige milepælen 
etter den andre.
- Kundene er også spente, smiler hun.

ENDRER FOR NY VEKST
Store endringer hos Sol-
haug gjennom vinteren. 
Nå gleder både staben og 
kundene seg til den siste 
uka i april… 

Anita 
Taraldsen

Flere milepæler på kort tid for Solhaug Byggevare. Først kom byggevarenyheten om skiftet fra XL-BYGG til Montér-kjeden. Nå er det klart at Solhaug også flytter fra Blink Hus til 
Norgeshus på leveranser av ferdige hus. På bildet deltar Anita Taraldsen (t.v.) og Ken-Henry Solhaug (nr. fire fra venstre) under signeringen med Norgeshus. Foto: Norgeshus

EN OMFATTENDE JOBB
Og dét handler om milepæl 1, som tør være 
godt kjent: ved årsskiftet sa Solhaug farvel 
til XL-BYGG-kjeden til fordel for Montér, 
som er en kjede som eies av Optimera, som 
igjen er Norges største aktør på salg og dis-
tribusjon av byggevarer, trelast og interiør.
- Vi har en omfattende jobb med å omprofi-
lere på skilter, biler og klær, forklarer Anita.
- Dessuten skal vi rive og bygge om en del i 
butikkene i forbindelse med overgangen.
Så er det altså den siste uka i april at 
Montér-innvielsen gjøres for alvor, med ny 
butikk, servering, leverandørbesøk og gode 
tilbud.
- Vi får stadig vekk spørsmål, så kundene 
har forventninger, sier hun.

HELT NYTT PÅ HUS
Milepæl 2 ble passert i forrige måned. For 
mens Solhaug i XL-BYGG-perioden mar-
kedsførte og leverte husløsningene til Blink 
Hus, er det nå gjort kjedebytte også her.
- Vi er veldig fornøyd med å ha blitt tilknyt-
tet Norgeshus, sammen med andre aktører 
i SN-Gruppen på Helgeland, som er en av 
eierne våre, forteller Anita.
I fjor bygde Norgeshus 826 boliger og 104 
hytter, og er blant landets ledende bolig-
produsenter. I alt 106 forhandlere bygger 
småhus, leiligheter, næringsbygg, skoler og 
barnehager. 
- Våre tre nye aktører i Mosjøen, Brønn-
øysund og Meløy dekker et stort område i 
Nordland, og gjør at vi nå har tettet mange 

områder der vi har manglet forhandlere i 
mange år, sier markedsdirektør Benn Asgeir 
Båtvik i Norgeshus.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Har du en husdrøm?

Vi er en av Norges ledende boligleverandører og har mange år med erfaring og 

kompetanse innen faget. For oss er det viktig at du som kunde skal få akkurat  

- det du vil ha!

Bestill hus- eller hytteboka gratis, eller se 39 hus og 36 hytter på nettsiden vår!

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Solhaug Byggevare AS - Lillehaugen, 8150 Ørnes - Telefon: 75 72 14 40  

Epost: post@solhaugbyggevare.no - www.norgeshus.no

Bolig
Leilighet 

Hytte

Vi har blitt 
Norgeshusforhandler!
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Solhaug Byggevare AS - Lillehaugen, 8150 Ørnes - Telefon: 75 72 14 40  

Epost: post@solhaugbyggevare.no - www.norgeshus.no
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sjonen, og får lære om det tekniske, dét blir 
spennende, mener hun.

LIKER Å VÆRE MED
Natalia er oppvokst og bosatt høvelig midt 
i Stavanger, og så var det altså 13. februar 
at hun var på plass på Halsa. Sammen med 
seg har hun sin 29-årige samboer Are Mor-
ten Solsvik fra Bergen, som er i ferd med 
å ferdigstille sin beachelorgrad i økonomi, 

og er elektroingeniør fra før. I likhet med 
Natalia har han allerede engasjert seg i 
lokalsamfunnet – han i fotball, hun straks i 
volleyball.
- Ja, her er flere aktiviteter vi kan være 
med på, og vi er opptatt av å bli med på 
ting. Her ser jeg for meg at vi lan bli lenge, 
smiler Cargills nyansatte.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Fordi det ikke går av seg selv å få seks ak-
tører til å jobbe seg sammen og gi ett godt 
tilbud, forklarer prosjektlederen.
- Fordi vi er en liten bedrift, og skal vi 
vokse må vi jobbe smartere, sier den ene 
bedriftslederen.
- Fordi vi skal ha det artig på jobb og bruke 
mindre ressurser – dette skal synes på 
bunnlinja! sier den andre bedriftslederen.

GÅR IKKE AV SEG SELV
Vi befinner oss i det ærverdige Schalthuset 
i Glomfjord Industripark. I bygget er seks 

ARTIG Å JOBBE SMARTERE
De har bedt ekspertene på 
veltrimmet produksjon om 
hjelp til å lime seg sammen. 
Nå forventer deltakerbe-
driftene i Kompetansehuset 
Meløy smartere jobbing og 
resultater på bunnlinja.

Ulla Simonsson (i midten) roser aktørene i Kompetansehuset Meløy for å være engasjert og nysgjerrig når de nå skal ta i bruk Lean-prinsippene for veltrimmet produksjon. Her 
er det godt humør foran forbedringstavla sammen med Sissel Myrvang (t.v., Meløy Utvikling KF) og Lill Andersen (Meløy BedriftsService AS). 

Ny Næring november 2016

aktører nå samlet under samme fane: Kom-
petansehuset Meløy. Huset er en viderefø-
ring av det mangeårige kompetansenett-
verket i regionen, og ble offisielt åpnet 28. 
oktober i fjor. Nå trenger aktørene å jobbe 
seg sammen, forteller prosjektleder Roar 
Jensen i Nordland Fylkeskommune.
- Vi driver jo med forskjellige ting, alle 
sammen, og det er en fare for at vi ‘bare’ 
blir et kontorfellesskap. Da har vi ikke 
nådd målet vårt om å bli én felles dør til økt 
kompetanse.
- Så dette går ikke av seg selv! slår han fast.
Derfor kom Simonsson & Widerberg Lean 
Consulting inn i bildet.

FANT RETT VERKTØY
- Vi foreslo å bruke 5S-verktøyet vårt for å 
bygge bedriftene i Kompetansehuset Meløy 
sammen, bekrefter Ulla Simonsson.
Sammen med Ronny Widerberg driver hun 
konsulentvirksomhet fra basen i Storvika, 
men har kontordager i Schalthuset. Flere 

Meløy-bedrifter takker i vinter ja til deres 
tilbud om modulbasert opplæring i Lean 
manufacturing, altså veltrimmet produk-
sjon. Dette gjelder også bedrifter på 
Schalthuset, men det nye kompetansehuset 
trenger i tillegg en spesialdose 5S.
- MBS har kjøpt dette bygget nå, og har ‘ar-
vet’ mye fra tidligere. Nå skal man sammen 
få på plass noe nytt og felles som fungerer 
godt, forklarer Ulla.
- Så da bruker vi 5S til for eksempel å 
sortere og systematisere og standardisere 
bruken av konferanserommene. De som 
jobber her er veldig løsningsorienterte og 
nysgjerrige, og lederne viser vei, så dette 
er artig!

FØRST KREVENDE, SÅ LØNNSOMT
Nordland Fylkeskommune har karriere-
veileder, oppfølgingstjenesten og OPUS 
Meløy knyttet til Kompetansehuset. Her 
finner vi også Meløy BedriftsService, 
Meløy Utvikling KF, Meløy Næringsfo-
rum, studiesenteret.no og altså Simons-
son & Widerberg.
- Det er krevende for en liten organisa-
sjon å bruke tid på dette. Men, hensikten 
er jo at vi etterpå skal bruke mindre tid 
på unødvendige ting, jobbe smartere, 
sier Mary-Ann Selfors.
Hun er daglig leder i Meløy Bedrifts-
Service AS, som før årsskiftet kjøpte 
Schalthuset fra MNU Meløy Eiendom 
AS.
- Det er smertefullt å lære noe nytt og 
av-lære noe annet. Men vi trenger å 
strukturere arbeidsmetodene våre etter 
lean-prinsippene. Og vi gjør det ikke 
bare fordi det er kjekt å være med, dette 
vil hjelpe oss! fastslår Stine Estensen, 
som er daglig leder i Meløy Utvikling 
KF.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

 

FAKTA

Toyotas voldsomme vekst er basert på Lean Production, som på norsk 
betyr smal eller veltrimmet produksjon.

Dette er Lean
Lean Production, eller smal produksjon/veltrimmede prosesser, brukes av bedrifter for å 
framstille varer og tjenester mer lønnsomt. Altså merverdi for kunden med mindre bruk av 
ressurser.  Metoden er i hovedsak hentet fra Toyota Production System og kom i bruk i Vest-
Europa på 1990-tallet. Sentralt i metoden er å redusere syv former for sløsing i en kontinuer-
lig forbedringsprosess, for eksempel venting, havarier, småstopper og produksjon av feilvare. 

Ett av verktøyene i metoden er 5S:
Sortere - få oversikt over det man har og fjerne det man ikke trenger
Systematisere - merke og plassere utstyr/materiell og se over layouten
Skinne: rengjøre, pusse opp
Standardisere: fast oppskrift på bruk av utstyr, eller oppgave
Sikre: at lederne følger opp prosessene og driver vedvarende forbedringsarbeid.

Tekst: Edmund Ulsnæs

Ifølge ham selv er det nå det blir mer tid til rock’n roll. 1. februar gikk 
han nemlig av med pensjon, Gunnar Nilsen, og da henter vi fram 
klippet fra intervjuet vi gjorde med ham i fjor sommer. I januar i år 
rundet han 67 år, og da ville Yara-veteranen ‘Gi seg mens leken er god’, 
fortsatt hans egne ord. En imponerende lang yrkeskarriere er dermed 
over – Gunnar hadde sin første sommerjobb på lageret hos daværende 
Hydro i 1975, og over 40 år senere var det også her han jobbet sine 
siste timeverk i vinter. Når får kan kanskje enda bedre tid til å dyrke sin 
store lidenskap, nemlig musikk.
En annen som i disse dager taker for seg etter lang Hydro/Yara-karrie-
re, er Einar Gjersvik. Han gikk over i pensjonistenes rekker i forrige 
uke, nærmere bestemt 1. mars.

Tekst: Edmund Ulsnæs

MER ROCK ‘N ROLL

Ny Næring (daværende IndustriFolk) juni 2016.

HEDER TIL 9 TROFASTE
Dette bildet er mer enn to måneder gammelt, men du vet: gode årganger har det med å bli bedre og bedre ettersom tiden 
går! Til saken: det er mange bra Yara-folk på dette bildet, men merk deg spesielt de to i midten foran. Vidar Selstad (t.v.) 
og Kolbjørn Solbakken har jobbet 40 (!) år hos gjødselprodusenten. Det er i denne anledningen bildet er tatt – Yaras årlige 
markering på Glomstua for sine aller mest trofaste medarbeidere, nærmere bestemt jubilantene. Mens Vidar og Kolbjørn 
ble feiret for sine 40, fikk seks av de sju andre på bildet medaljen fra Norges Vel for lang og tro tjeneste – 30 års sammen-
hengende arbeid for samme arbeidsgiver. Bak fra venstre Gunnar Midthun, Frank-Robert Eriksen (jubileum 25 år), John 
Are Dahl, Nils Runar Myhre og Torstein Ødegård. Foran til venstre May-Liss Olsen og foran til høyre Torild Svendsen. 
Lisa Vigdis Jensen har også fått Norges Vel-medalje. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

I NESTE UTGAVE AV Hva tenker 10-klassingene 
Maja Johanne Grytvik (f.v.) 
Tora Forthun Finne og 
Ingrid Svendgård Baraa 
etter møtet med noen av 
Meløys sterkeste og mest 
spennende bedrifter? Møt 
dem i neste utgave av Ny 
Næring onsdag 5. april!
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NESTE UTGAVE AV NY NÆRING: ONSDAG 5. APRIL!

La oss først i denne artikkelen om to unge 
og dyktige Bilfinger-medarbeidere lytte til 
deres tidligere sjef, Tor Arne Fagerli:
- Vi kan ikke ansette flust med for eksempel 
automatikere og elektrikere, for oppdrags-
mengden svinger med de jobbene vi får. Da 

TO TAR EN DOBBEL

Kristoffer (20) og Veronika 
(22) tenker dobbelt-smart 
for å stå sterkere når de 
skal inn i arbeidsmarkedet 
og få fast jobb. Smartheten 
tjener også arbeidsgiver 
Bilfinger på.

Veronika og Kristoffers smarte dobbelt-fagbrev gjør dem mer attraktive i arbeidsmarkedet, men er også en faglig styrke for arbeidsgiveren deres, 
Bilfinger. Nå går de for fast jobb i Glomfjord. 

Det er hele tiden nytt og gam-
melt utstyr som skal tilpasses 
og fungere sammen, og jeg 
elsker å feilsøke, finne feilene, 
skru ting sammen og så få den 
mestringsfølelsen når tingene 
virker!

VERONIKA SKJELLSTAD

er det perfekt med ansatte som kan brukes 
på flere områder, fordi de har dobbelt fag-
brev. De er så godt som garantert fast jobb 

etter læretiden sin, sier Tor Arne.
Han snakker om Veronika Skjellstad (22) 
og Kristoffer Halvorsen (20). Begge gikk 
i fjor opp til fagprøve og bestod, meget 
godt - men gønnet likegodt på med fagbrev 
nummer 2!

GÅR FOR FAST
- Bedriften trenger meg som elektriker vel 
så mye som automatiker, så dette året er jeg 
elektrikerlærling. Målet er å få fast jobb, og 
bli i Meløy, forteller Veronika. 
Etter elektrofag i Glomfjord og automa-
sjonsfag på Rognan, var det altså i fjor 
at hun avsluttet de to årene i lære som 

Vi kan ikke ansette flust med 
for eksempel automatikere og 
elektrikere. Da er det perfekt 
med ansatte som kan brukes 
på flere områder, fordi de har 
dobbelt fagbrev.

TOR ARNE FAGERLI

automatiker hos Bilfinger i Glomfjord. 
Etter fagprøven ble hun enig med bedriften 
om å gå rett i gang med nytt fagbrev, som 
elektriker. På grunn av automasjonsfagbre-
vet slipper hun full læretid, og er ferdig på 
denne tiden neste år. Underveis har hun nå 
også inntekt fra å være automasjonsvakt for 
Yara.

BRA FOR BEDRIFT OG KUNDE
- På mange jobber ser jeg at det kunne vært 
greit å mestre flere fag, istedenfor bare å 
se på andre. Og for min egen del er det en 
fordel å stå sterkere, for man vet aldri hva 
som skjer i arbeidslivet – det har jo vært 
dårlige tider en stund, forklarer Kristoffer 
Halvorsen.
Hans skolevalg var mekaniske fag i Glom-
fjord, med utplassering hos Bilfinger og 
så sommerjobb der, før napp som lærling 
i platearbeiderfaget høsten 2014. Under-
veis i læretiden var han tidlig ute overfor 
arbeidsgiveren:
- Ja, jeg spurte om muligheten for ett fag-
brev til. Så, etter fagprøven som platearbei-
der var det rett i gang med industrimekani-
kerfaget, der jeg nå er lærling.
- For bedriften og kundene er dette en 
fordel. Ved havarier kan ting gå lettere og 
raskere, og man trenger ikke å ha så mange 
på samme jobb, mener Kristoffer.

ELSKER Å MESTRE
Kommende september har han trolig sitt 

andre fagbrev i boks. Og selv om han også 
vurderer ingeniørstudier, har han aller mest 
lyst på fast jobb fra høsten. Sjansene bør 
være gode. 
- Det var faren min, Torstein, som ordnet 
en dag for meg i fullgjødselfabrikken da 
jeg gikk i 10. klasse, forteller Veronika.
- Viola Johannessen viste meg rundt, og 
siden da har jeg brent for dette arbeidet. 
Jeg er automatiker og blir elektriker i til-
legg, og dét betyr at jeg får arbeidsdager 
som aldri er like. Det er hele tiden nytt 
og gammelt utstyr som skal tilpasses og 
fungere sammen, og jeg elsker å feilsøke, 
finne feilene, skru ting sammen og så få 
den mestringsfølelsen når tingene virker! 
smiler hun.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


