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- Vi må bli bedre 
til å stå samlet 
og vise at Meløy 
er attraktivt for 
videregående ut-
danning! Mener 
Roar Jensen. 

Etter 17 harde 
arbeidsår med 
bygging av 
”Industriskolen”, 
skal han være 
samlende rektor 
for hele Meløy 
videregående 
skole.

SIdE 7

PARK I ENDRING: 
Industrifolk gir deg 
fjell-oversikt. Store 
endringer i parken 
siden sist. 
Selvsagt. 

SIDE 16

Roar ble ny sjef

TIL BIS: etter 20 år 
i Meløy og jobb på 
arbeidskontor, i bank 
og NAV, har Gerd 
Wallmann jobb-flyttet 
til Glomfjord og BIS. 

SIDE 14

FLYTTER 
HJEM: Marit 
Torsvik flytter 
hjem til Meløy 
og jobb for 
SiC.
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Vi gratulerer…..

- Det er en jobb som passer 
meg midt i blinken som gjør 
at jeg flytter til Meløy nå. God 
grunn nummer to er at jeg vil 
flytte tilbake til hjemkommu-
nen min! fastslår Marit Torsvik 
(41).

Passer utmerket
Etter 11 år som overingeniør 
hos Fylkesmannen i Nordland, 
flytter hun nemlig i sommer til-
bake til Ørnes og Meløy etter 
over 20 år i utlendighet.
- Jeg skal være kvalitetsleder 
i SiC Processing, som betyr at 
jeg skal lede et bedriftsinternt 
laboratorium og bygge opp 
systemer på helse, miljø og 
sikkerhet. Denne jobben pas-
ser meg utmerket nå, forteller 
hun.
Med på flyttelasset følger 
også hennes 3-årige datter 
og mannen Rune Sørmeland, 
som ja, dere gjettet riktig, 
også er herfra! Rune er i dag 
drosjesjåfør i Bodø, og sikter 
seg inn mot samme bransje i 
Meløy.

Miljøjobber
Marit, som er den ene av tre 
døtre av vår tidligere ordfører 
Oddleiv Torsvik og hans Unni, 
flyttet fra Meløy etter vide-
regående utdanning i 1987. 
Etter fem års utdanning som 
kjemiker ved universitetet i 

Fabrikk og stab vokser
Ansattlista hos SiC 
Processing legger 
raskt på seg med 
nye navn. Ett av dem 
tilhører en seniorin-
geniør som vil hjem 
til Meløy.

Hjemflytter Marit Torsvik blir 
kvalitetsleder ved slurry-
fabrikken. Foto: privat

Det er ikke lenge til byggherren skal 
overlate nøkkelferdig nybygg til SiC 
Processing. Vårt eksteriørbilde er 
tatt 19. juni. 

Trondheim, gikk turen først 
til smelteverket i Sauda og 
stilling som miljøingeniør. 
Deretter ble hun bedriftsråd-
giver innen miljøtjenester i 
Narvik, og for 11 år siden gikk 
veien videre til Fylkesmannen 
i Nordland. Her har hun ikke 
minst jobbet i forhold til foru-
rensning, og da overfor både 
avfallsbransjen og industri. 
Det er en stilling som seniorin-
geniør hun nå forlater til fordel 
for industriparken i Glomfjord.

26 til nå
Lista over ansatte i SiC 
Processing øker altså raskt 
i omfang. Fabrikken som i 
framtiden skal sørge for lokal 
produksjon og håndtering av 
slurry til REC, nærmer seg 
nemlig raskt ferdigstillelse, og 
staben skal oppbemannes til 
om lag 80-100 personer. Pr. 
1. juli står 26 navn på lista, 
og dette er en blanding av 
allerede tiltrådte og andre som 

tiltrer i løpet av sommermå-
nedene. Andre SiC-navn som 
til nå ikke er meldt i Industri-
folk: Marianne Breivik (tidl. 
lærling), Mikael Sandvær 
(tidl. lærling), Lars Jacob 
Angelsen (tidl. MBS Perso-
nellutleie) og Frode Hansen, 
Hugo Lorentsen og Helene 
Tvenning (alle tidl. PQ), samt 
Sigmund Engamo.

60 år
Joseph Geesay Teah, BIS Production Partner, 8. august
Else Marie Bergli, Meløy BedriftsService, 14. august
Hein Jacobsen, REC Wafer Multi, 24. juli

55 år
Magne Johansen, Yara Glomfjord, 18. juli

50 år
Geir Karlsen, BIS Production Partner, 8. juli
John Howard Bottolfsen, Meløy vgs., Glomfjord, 11. august

45 år
Frode Olsen, REC Wafer Mono, 8. juli
John Werner Breckan, BIS Production Partner, 7. august
Tom Ole Øvrum, REC Wafer Multi, 23. juli

40 år
Per Hagbart Frøskeland, Yara Glomfjord, 26. august
Tommy Tangstad, Yara Glomfjord, 30. august
Paul Roger Brattøy, REC Wafer Multi, 11. juli
 
35 år
Janita Mikkelborg, REC Wafer Mono, 7. august
Janne Jonassen, REC Wafer Multi, 5. juli
Knut Børge Helle, REC Wafer Multi, 29. juli

30 år
Richard Krogh, REC Wafer Mono, 13. juli
Jørgen Saksen Hammer, BIS Production Partner, 11. juli
Ronny Solberg, Yara Glomfjord, 31. juli

25 år
Kenneth Stormo, BIS Production Partner, 5. august
Jim-Åge Jensen, BIS Production Partner, 4. juli
Mads Isaksen, REC Wafer Multi, 31. august

20 år
Lars-Reidar Jensen, BIS Production Partner, 19. juli
Jostein L. Hansen, Yara Glomfjord, 4. juli
Petter H. Olsen, Yara Glomfjord, 18. juli
Roy Thomas Ødegård, Yara Glomfjord, 25. juli

35 år: Janne Jonassen 45 år: John Werner Breckan

60 år: Joseph Teah

40 år: Per Frøskeland

20 år: Roy Thomas Ødegård

60 år: Else Marie Bergli
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valg som gjør dette beløpet 30 
prosent lavere.
- Det stemmer. Vi skulle pro-
sessere resirk automatisk, slik 
Glomfjord nå skal gjøre med 
utstyr levert fra Tyskland. Nå 
velger vi imidlertid å kjøre en 
mer manuell produksjon der 
nede, siden lønnskostnadene 
er lavere og det sparer oss 
for 10 millioner i investeringer. 
Til gjengjeld blir det 8-10 flere 
ansatte enn vi så for oss – vi 

skal ha 34 ansatte i Si Pro 
PTE Ltd. Singapore, opplyser 
Maruhn.

- Ja, vi kommer til å ansette 
en kompetent person utenfra 
som skal lede oppbyggin-
gen av resirk-produksjonen 
der nede og etter hvert bli 
fabrikksjef de første årene. 
Vi leter etter denne personen 
nå, og i løpet av den neste 
måneden blir det avklart om 
det blir en person fra miljøet 
her i Glomfjord, eller utenfra, 
bekrefter Lothar Maruhn, som 
er fabrikksjef ved selskapets 
produksjonsanlegg i Glom-
fjord.

Vil tjene penger
Industrifolk har tidligere bragt 
nyheten om at REC Wafer 
inviterte Si Pro til å etablere 
resirkbehandling i Singa-
pore. Solcellegiganten bruker 
nemlig i første omgang 13 
milliarder kroner for å bygge 
produksjonsanlegg for hele 
sin verdikjede i republikken i 
Sørøst-Asia. Ikke minst takket 
være bedriftenes gode sam-
arbeid i Glomfjord, har Si Pro 
fått kontrakten som er verdt 
100 millioner kroner over en 
femårsperiode.
- Nå har vi spilt en del ball 
med REC i kontraktsforhand-
lingene, og er fortsatt ikke helt 

i mål. Vi ønsker å gjøre denne 
satsingen for å kunne etablere 
oss utenlands, men vi gjør det 
jo selvsagt ikke uten at vi vet 
at vi vil tjene penger på det, 
fastslår Lothar.

Opplæring i Glomfjord
I disse dager er han på ny i 
Singapore i kontraktsforhand-
linger.
- Ja, nå begynner arbeidet 
med å skaffe lokale leveran-
dører på ulike funksjoner der 
nede, for eksempel regnskap. 
Og vi skal intervjue folk som 
er aktuelle å ansette.
Når det gjelder opplæringen, 
skal en viktig del av denne 
foregå ved fabrikken i Glom-
fjord.
- Opplæringen har vi fått stat-
lig støtte til å gjennomføre. 
Siden det er rimeligere å 
frakte personer fra Singapore 
til Norge, skal en del opplæ-
ring foregå her - 5-10 ansatte 
kommer opp hit i en periode 
på om lag 1 måned.

Mindre auto
Opprinnelig skulle etablerin-
gen av produksjon i Singapore 
bety investeringer på 30 mil-
lioner kroner. Nå er det gjort 

Glomfjord hjelper Singapore
1. januar starter Si Pro PTE Ltd. sin produk-
sjon i nye lokaler i Singapore. Før det har 
deler av staben fått sin opplæring i Glomfjord. 
Og fabrikksjefen kan bli en meløyfjæring...

Si Pro-ansatte i Singapore skal hit til Glomfjordfabrikken 
for opplæring.

Si Pro-sjef Lothar Maruhn

En del REC-ansatte har i 
løpet av våren valgt å takke 
for seg i Wafer Multi, men de 
drar ikke langt! Svein-Helge 
Nesblom, Tommy Olsen, 
Maria S. Tuflåt og Ole Thomas 
Taraldsen har som tidligere 
meldt flyttet ”rett borti veien” til 

SiC Processing, som blir viktig 
leverandør for REC. Sigmund 
Engamo kommer etter dem 
fra 1. august. To andre som 
har fått ny arbeidsgiver, men 
også blir i parken, er Ragnhild 
H. Andersen og Irene Solem. 
De er nå ansatt hos Biotek, 

som arbeider med behand-
lingsanlegg og biologisk 
avfallsbehandling, og som er 
REC-leverandør knyttet til det 
nyetablerte renseanlegget i 
Belsen.
Siv Gjerløv har også sluttet i 
REC Wafer Multi. 

Slutter, men blir

Ragnhild H. Andersen

38-åringen har brukt våren 
til å gjøre seg kjent med næ-
ringsliv, opplæringskontorer, 
rådgivere og rektorer i Salten. 
Nå skal hun lede en treårig 
kampanje for å stimulere 15- 
og 16-åringene til å velge 
yrkesfag.

3-årig kampanje
- Ja, dette blir en treårig 
kampanje, og på en måte en 
salgsjobb for mitt vedkom-
mende. Nå er jeg klar til å 
reise rundt i skolene i Salten 
og orientere om mulighetene 
som byr seg dersom man 
satser på yrkesfag, forteller 
Linda.
- Og selv gikk jeg allmenne 
fag på videregående skole! 
ler hun.
Hun er opprinnelig fra Beiarn, 
og har lengst fartstid som 
lærer, nærmere bestemt ved 
Alstad ungdomskole i Bodø. 
Etter et år som prosjektleder 
for fylkeskommunens kultur-
kort-prosjekt for ungdom, er 
hun nå fra 23. mars ”nærings-
minister” i Salten, engasjert av 
de åtte opplæringskontorene 
og formelt ansatt ved Bodø 
flerfaglige opplæringskontor.

Mange spanderer
 - På utdanningsmessene har 
vi lagt merke til at yrkesfag 

Linda skal profilere yrkesfag
Saltens nye ”næ-
ringsminister” har 
gått seg varm i job-
ben - nå skal regio-
nens ungdommer få 
vite hvor lurt det er 
å satse på yrkesfag. 
– Vi må tenke utra-
disjonelt, sier Linda 
Utheim. – dette er 
vel anvendte penger, 
sier opplæringskon-
torene.

blir mindre og mindre synlig, 
mens ulike eksotiske studi-
esteder, gjerne innen høyere 
fag, får mer og mer oppmerk-
somhet. Dette ville vi gjøre 
noe med, vi ville presentere 
mangfoldet av muligheter det 
gir videre, når man velger 
yrkesfag, forteller Finn-Åge 
Pettersen ved MBS Opplæ-
ringskontoret.
4, 5 millioner kroner er lagt 
i potten for treårsperioden – 
dels Bodøs DA-midler, dels 
300.000 kroner i egenandel 
fra hvert av de åtte opplæ-
ringskontorene.
- Noen er engstelige for at det 
er få i Meløy-regionen som 
søker studiespesialisering, 

altså tidligere allmenne fag. 
Men etter yrkesfag og praksis 
ute i bedrift er mulighetene 
helt åpne for dette, og mange 
er også bedre motivert for stu-
diespesialisering etter en slik 
start. Det har ingen hensikt å 
heller gå studiespesialisering, 
dersom du ikke virkelig er mo-
tivert for det, mener Finn-Åge.

Velkommen info
Dette er blant budskapene 
Linda Utheim nå skal selge 
inn overfor ungdomsskoleele-
ver i hele Salten. Internettside 
er etablert, web-redaktør på 
plass, markedsføringsmate-
riell utarbeidet.
- Vi skal være synlig for elev-

ene fra høsten og fram til sø-
keprosessen er i gang. Dette 
er velkommen informasjon for 
skolene å få, siden de jo har 
faget utdanningsvalg. Skolene 
har ikke ressurser til å sende 
elevene rundt i regionen for 
å finne informasjon, forteller 
hun.
- Hva ønsker dere konkret å 
oppnå?
- Målet er å nå ut med infor-
masjon til ungdommene på en 
god måte. Når det gjelder eva-
luering av det vi oppnår, skal 
vi engasjere en utenforståen-
de aktør for å undersøke dette 
for oss, opplyser Finn-Åge.

Opplæringskontorene i Salten har engasjert Linda Utheim som prosjektleder for profilering 
av yrkesfag, blant annet i Meløy.
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- Det er viktig å merke seg at 
opptil en tredel av alle 16-årin-
gene i Meløy forlater kom-
munen for å ta videregående 
skole. Slike tall forteller oss at 
vi må stå samlet for å vise at 
det er attraktivt å bli her! Sier 
Roar.
Etter en årrekke som stu-
dieinspektør, og fartstid ved 
Glomfjord-avdelingen i 17 år, 
tar han fra 1. august over rek-
torjobben etter Torild Nilsen. 
Han noterer seg at Bodø er i 
befolkningsmessig sterk vekst, 
mens distriktene sliter. Og han 
vedgår at skolens tre avdelin-
ger i to kommuner har en del 
å gå på når det gjelder å stå 
samlet og jobbe sammen.

- Kommunikasjonene!
- En sak vi er nødt til å ta tak 
i, er kommunikasjoner. Det 
er for galt dersom elever fra 
Søndre Meløy heller flytter fra 
kommunen fordi kommunika-
sjonene til Glomfjord og Ørnes 
er så dårlige. Vi må rett og 
slett kunne justere undervis-
ningsstarten og rutetidene. Og 
for tiden er søkningen til studi-
espesialisering (tidl. allmenne 
fag) ugunstig lav – bare 15 
prosent, mens landsgjen-
nomsnittet er nær 50. Etter en 
del år der det har vært viktig 
å satse på yrkesfag, må vi nå 
gjøre en enda bedre jobb på 
andre områder.
Svarer Roar på spørsmålet 
om hva han mener skolen må 

bli bedre på. Og han har mer:
- Det er også en svakhet for 
hele regionen at vi nå ikke 
har tilbud i estetiske fag som 
musikk, dans og drama, me-
dier og kommunikasjon eller 
design og håndverk. Vi må ha 
som mål å bli bedre på dette.

- Er ikke en dyr skole!
- Samtidig er vi gode på mye. 
Som liten skole er vi gode 
til å ta vare på elevene som 
individer, og vi er gode til å 
samarbeide med næringslivet. 
Nå er vi i gang med satsinger 
som skal gjøre oss bedre 
på karriereveiledning og på 
samordning av elevtjenester 
som PPT, miljø, rådgivning, 
helsesøstertilbud og rutiner for 
å ivareta hver enkelt, fortsetter 
Jensen.
- Mange vil mene at den beste 
måten å gi et bedre tilbud på, 
er å bli samlet på ett sted?
- Jo, og jeg tror ikke det er 
stor uenighet om dét. Men nå 
har vi tre avdelinger, alle har 
forholdsvis nye bygg og vi må 
forholde oss til de vedtak som 
er gjort. Samtidig er vi ikke 
en spesielt dyr skole – våre 
kostnader pr. elev er middels, 
sammenliknet med andre 
skoler i Nordland. Det viktigste 
for oss blir å fylle klassene 
best mulig. Og å sørge for at 
mange som fullfører – der har 
gjerne vi som liten skole en 
fordel. 

Vil kjempe om 16-åringene
Etter hardt arbeid og betydelig suksess som 
viktig bakmann for ”industriskolen” i Glom-
fjord, blir Roar Jensen sjef for hele Meløy 
videregående skole. – Nå må regionen jobbe 
sammen for å beholde flere 16-åringer! Me-
ner ny-rektoren.

- Tre skoleavdelinger må stå samlet for å holde flere 
16-åringer i denne regionen, mener nyutnevnt MVGS-rektor 
Roar Jensen.

 

Industrifolk    
Utgiver:
Mediehuset Meløy AS
Ansvarlig redaktør: 
Edmund Ulsnæs
Produksjon:
Mediehuset Meløy AS
Trykk: 
Forretningstrykk AS

Kontaktinformasjon:
Mediehuset Meløy AS
Spilderneset 12
8150 Ørnes

Telefon:  75 75 06 00
Mobil:  99 29 99 08
E-post: edmundul@online.no

Han er inne i sitt tredje år i 
jobb for REC Wafer Mono i 
Glomfjord, Øyvind Mjøs. Nå 
søker han nye utfordringer. 
Utviklingssjefen som opprin-
nelig er fra Bergen skal nemlig 
bli en del av REC-teamet som 
bygger opp waferproduksjon i 
Singapore. 
- Forskjellen blir at jeg skal 
jobbe med multikrystallinsk 
teknologi, da. Og mitt arbeids-
felt blir ovnsteknologi, opply-

ser 34-åringen, som reiser i 
sommer.
Øyvind fullførte doktorgraden 
i materialteknologi somme-
ren 2006 før han på høsten 
samme året ble hentet til 
Glomfjord for å jobbe med 
prosessoptimalisering og 
datasimulering. Sissel Norum 
har overtatt jobben som utvi-
klingssjef ved Mono. Bedriften 
har for øvrig nå 163 ansatte.

Lederendring på Mono

Øyvind Mjøs 
reiser til 
Singapore.
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I fødselsspalten kan vi gratulere 
hjerteligst til REC Wafer Monos 
Linn og Steffen Mikalsen, som er 
nybakte foreldre til Sol Eline! Jenta 
ble født 29. mai og var da 52 cm 
lang og veide 3.720 gram. Der i 
gården, altså hos Mono, er staben 

for øvrig produktiv om dagen, for 
eksempel er både Renate Bogen 
og Anette Lorentsen ute i svanger-
skapspermisjon. Sigurd Wolden har 
også permisjon, men han er ”bare” i 
militæret…

Linn Mikaelsen 
og hennes Stef-
fen ble foreldre 
29. mai.

Industrifolk gratulerer

- Det har vært helt eventyrlig 
siden i juni i fjor, sier driftsle-
der stillas, Marius Hansen, fra 
sitt kontor i Bodø.
- Flere titalls av våre lifter har 
vært stasjonert i Glomfjord. 
Samarbeidet med BIS har gitt 
oss en flott start som leve-
randør her i parken! Fastslår 
Kurt Åsen, som leder den 
voldsomme Bautas-aktiviteten 
i Glomfjord.

det tok av
Bautas har lenge levert til 
Glomfjord Industripark. Men 
da utleieren av maskiner og 
utstyr i fjor bestemte seg for å 
satse mer, og da gjennom en 
samarbeidsavtale med BIS, 
ble det starten på en utvikling 
som ledelsen ved avdelingen 
i Bodø ikke hadde drømt 
om. Det som skulle være et 
supplement til BIS på stil-
lasmontering, og en del utleie 
av bygg og anlegg-utstyr, tok 
rett og slett helt av. Opptil 12 
ansatte har i perioder jobbet 
for fullt her.
- En stor del av staben vår 
på stillasbygging har vært i 
Glomfjord i vinter og vår – vi 
har hatt om lag 5.000 kvadrat-
meter med stillas der. Ulike 
oppdrag i industriparken har 
sørget for om lag halve om-

setningen til Bodø-avdelingen 
det siste halve året, opplyser 
Marius Hansen.

Med på alt
Bautas er Norges største 
utleier av maskiner og utstyr 
til bygg og anlegg, industri og 
offentlig virksomhet. En av 
selskapets 40 avdelinger er 
i Bodø, der Marius Hansen 
altså er driftsleder stillas. I 
Glomfjord er det så formann 
Kurt Åsen som leder den 
lokale virksomheten.
- I utgangspunktet skulle 
karene våre montere stillas. 
Men i praksis er vi blitt enga-
sjert til å ta hele rigg-området 
på byggeplassen, altså tilret-
telegging, sikring, jobbing i 
høyden, rydding.
- Og i utbyggingen av REC 
Wafer Mono har vi stort sett 
vært med på alt av service-
oppdrag, så vi fungerer egent-
lig litt som et bemanningsbyrå, 
smiler Kurt.
Mono har underveis også leid 
to av hans menn på heltid 
som riggere i utbyggingen.

På lederlaget
Bautas er altså blitt verd-
satt som viktig leverandør, 
selvsagt først og fremst i den 
nevnte Mono-utbyggingen. 

Drømmestart for Bautas
Samarbeidet med BIS har gitt Bautas en 
flying start som leverandør i Glomfjord In-
dustripark. Og tro ikke at det bare er lifter og 
stillasmontører som etterspørres fra utstyr-
utleieren…

Men også i andre prosjekter, 
for eksempel i byggingen av 
slurryfabrikken til SiC Proces-
sing, og hos Yara. Denne 
deltakelsen har også gitt Kurt 
en sentral posisjon.
- Ja, jeg er en del av bygge-
lederteamet i Mono-utbyggin-
gen, og det er en spennende 
oppgave, forteller han.
Han og staben er med andre 
ord med i hele prosessen 
der REC Wafer bygger ut sin 
Mono-fabrikk i Glomfjord for 
noe sånt som 1,8 milliarder 
kroner, når de mye omtalte 
overskridelsene er tatt med. 
Utleie av stillasmontører, 

personlifter, minikraner, byg-
gevarme, elektro.
- Pluss at vi jo leverer og set-
ter opp byggemoduler med 
brakker. I vår satte vi opp 11 
til, på toppen av administra-
sjonsanlegget til REC Wafer 
Mono, opplyser Kurt.

Satser på sikt
- Hva med fortsettelsen, da?
- Avtalen med BIS ble gjort 
på et veldig gunstig tidspunkt 
for oss, og dette har gitt oss 
en veldig god introduksjon. 
Aktiviteten vår vil nok gå en 
del ned når utbyggingstakten 
i Glomfjord roer seg litt, men 

vi er kommet for å bli. En viss 
mengde oppdrag vil komme 
gjennom samarbeidet med 
BIS, og vi vet at aktiviteten på 
byggsiden blir stor også i Yara 
utover. 
- På utstyrssiden bygger vi 
oss opp et visst lager i Glom-
fjord nå, og siden hovedbasen 
er i Bodø, kan vi raskt skifte ut 
etter behov, sier Kurt.
- Alle spør oss om vi ikke mer-
ker finanskrisen, smiler Marius 
Hansen.
- Og da må jeg bare svare: 
nei, det gjør vi ikke. Ikke så 
lenge vi har Glomfjord.

Stillas-laget til Bautas er en 
viktig brikke i Mono-utbyg-
gingen, bekrefter Kurt Åsen, 
som leder selskapets aktivitet 
i Glomfjord. Foran fra venstre 
på bildet sitter Kurt, deret-
ter Andreas Jansen, Richard 
Christoffersen og Anton 
Lindberg. Bak fra venstre Cato 
Haugsdal, Svein H. Aslaksen 
og Børge Pedersen.

Tralala, slik ser det ut fra 43 
meter over bakken i Bautas-
kran! Industrifolks utsendte 
ble heist opp med selveste 
stor-liften, og fikk dermed 
storartet utsikt over store 
deler av industriparken. 
Under oss ser vi det nokså 
høye renseanlegget til REC.

Bautas leverer brakkerigger, som her til REC Wafer Monos 
administrasjon.

Bautas
Norges største aktør innen utleie av maskiner og 
utstyr til bygg og anleggsbransjen, industribedrifter, 
offentlig virksomhet samt privatmarkedet. Bautas har 
om lag 35.000 maskiner i sin park, og 40 avdelinger 
spredd i hele landet, der den ene er i Bodø. Etablert i 
Glomfjord Industripark siden våren 2008.
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Bedrift: BIS Production Partner
Produserer: tjenester innen vedlikehold, konstruksjon 
og prosjektering.
Ansatte: om lag 95

BIS Production Partner

Industriparkfamilien

Aleksander Aag
Bjørn Helge Alvenes
Halvard Egil Amundsen
Knut Ivar Amundsen
Virgil Anbakk 
Birger Nilsen Andersen
Henrikke Andersen
Vidar Andersen
Frank Andreassen
Ørjan Andreassen
Rolf Inge Andresen
Jørn Ove Antonsen
Kjetil Andre Antonsen
Martin Johansen Antonsen
Terje Benjaminsen
Claus Rene Berg
Torbjørn Berghei
Gerd Nygård Bergheim
Knut Bergheim
Jan Bertheussen
Harald Martin Bjerga
Roar Bjerga
Jan Kyrre Bogen
John Werner Breckan

Bjørnar Breivik
Ørjan Bye
Mathias Drevvatne
Jim Roald Eriksen
Odd Inge Gundersen
Gunnar Hafsmo
Håvard Hammer
Jørgen Saksen Hammer
Stig-Inge Servold Hansen
Thomas Krogh Hansen
Tony Hansen
Vebjørn Høgseth Hansen
Kristian Haukalid
Kim-Rune Holdahl
Chris Johan Hallvig Holter
Tom Høgsand
Vidar Høgseth
Arne Isak Indergård
Eilif Iversen
Leif Jakobsen
Arnstein Jensen
Jan Arne Jensen
Jim-Åge Jensen
Lars-Reidar Jensen

Lill-Elisabeth Jensen
Michael Andrè Jensen
Viola Johannessen
Kolbjørn Johansen
Mikael Tommie Johansson
Arnfinn Johnsen
Geir Karlsen
Sture Karlsen
Simen Kibsgaard
Sindre Olai Kibsgaard
Svein Olav Kibsgaard
Kenneth Kristensen
Roger Kristensen
Nils Larsen
Per Lillevik
Lindor Lorentzen
Tommy Lorentzen
Anne Reidun Lundegård
Stian Mentzoni
Ragnar Bjørnar Mikalsen
Odd Nikolaisen
Hermod Nordbakken
Roar Nygård
Wiggo Nygård

Dag Olsen
Torben Gerhard Olsen
Jørgen Paulsen
Remi Pedersen
Bjarne Robertsen
Torleif Rommetveit
Per Rønnåbakk
Alan John Shave
Hermann Sivertsen
Thorstein Skjellstad
Ingar Solbakken
Geir Solberg
Elisabeth Solhaug
Per Arne Stark
Grete Steinmo
Andreas Stensland
Esben Renè Storjord
Kenneth Stormo
Dina Marita Strømdal
Joseph Geesay Teah
May Venke Vangen
Erik Vatne
Gerd Wallmann
Leif Wassvik

Industriområdet i Glomfjord har på om • 
lag 15 år utviklet seg sterkt fra nokså 
ensidig virksomhet, altså produksjon av 
mineralgjødsel, til et stort mangfold. 

Med utgangspunkt i de internasjonalt • 
satsende konsernbedriftene, produseres 
det varer og tjenester for anslagsvis 3 
milliarder kroner i år. dette skaper om lag 
800 arbeidsplasser i de fast etablerte be-
driftene, samt mange titalls hos en lang 
rekke viktige leverandører til industribe-
driftene. 

Nå presenterer Industrifolk navnene på • 
alle som har sin faste arbeidsplass i 
parken i 2009. Ansatt-listene er innhentet 
fra bedriftene nå i februar, og vi tar for-
behold om feil og endringer siden listene 
ble levert. 

I denne utgaven gir vi deg oversikt over • 
de ansatte i BIS Production Partner og  
REC Wafer Multi.

Ansatt i BIS Pro-
duction Partner: 
Alan Shave

Ansatt i BIS Production 
Partner: Alexander Aag

Ansatt i BIS Production 
Partner: May Venke Vangen

Ansatt i BIS Production 
Partner: Knut Bergheim

Ansatt i BIS Production 
Partner: Viola Johannessen
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REC Wafer Norway, Glomfjord Multi Bedrift: REC Wafer Norway, 
Glomfjord Multi
Produserer: silisiumwafere til 
solcelleindustrien.
Ansatte: om lag 180

Industriparkfamilien

Vidar Wallmann
Kent Erlend Kvarlnes
Torbjørn Bach
Werner Krokstrand
Helge Eliassen
Tommy Heian
Veronica Sivertsen
Tommy Andersen
Raymond Jensen
Magne Olsen
Linda Westgård
Hanne Valen Hillestad
Arnulf Marken
Marit Krokstrand 
Jan Erik Fagerli
Hege Sandberg
Monica Østvik
Jan Martin Nyström
Tore Matre
Bjørn Leonhardsen
Margaretha Storjord
Tore Andre Olsen
Johnny Hansen 
Tor Erik Værang
Jannicke Nygård
Anita Sannes 
Thomas Antonsen
Ingebjørg Sandaa

Vedad Rihic
Roger Endresen
Øyvind Jenssen
Anders G. Rossvoll
Ronald Lundbakk
Axel Idar Johnsen
Anders Martin Leiråmo
Carina Jensen
Renate Iversen
Ellen Amundsen
Johnny Bakke
Magnus Wåtvik
Ingvar Egil Olaisen
Roger Storeng
Arild Hansen
Kai Uwe Garske
Thomas Elnan
Barbara Bakke
Andreas Bjørnøy
Øyvind Pettersen
Arnt Sørgård
Svein Arve Hansen
Magne Ness
Erlend Steffensen
Lill Marita Kristensen
Siri Fygle 
Alexander Olsen
Frank Johansen

Edwin Myrvang
Trond Tobiassen
Lena Beate Lorentzen
Henrik Krogh
Støre Midthun
Christoffer Svartis
Stian Baardsen
Hans Marius Elvegård
Steinar Lorentzen
Willy Berglund
Jostein Solheim
Roger Hedstrøm
Inger-Helen Wallmann
Pål Einar Olsen
Steinar Skogli
Jim Andre Jakobsen
Per-Aksel Myrvoll
Frank Norum
Bodil Kristensen
Ken Johansen
Even Inge Knudsen
Tor Harald Jensen
Kenneth Hals
Lill-Tone Grytvik
Svein Leif Grønås
Jon-Einar Kristensen
Hilde Solhaug
Linas Solhaug

Gøran Nygård
Trond-Kjetil Helløy
Mehran Zanjani
Ernst Aage Amundsen
Greta Solfall
Håvard Alexander Olsen
Anne Mari Bernhoff
Ragnar Fagervik
Thomas Maruhn
Rainer Pettersen
Børge Selstad
Ranveig Bakken
Morten Opsahl
Janne Jonassen
Paul Roger Brattøy
Arne Daniel Olsen
Thomas Andre Normo 
Jørgen K. Uhrenfeldt
Per Einar Johansen
Tom Ole Øvrum
Hein Jacobsen
Cate Maryon Antonsen
Britt-Tove Strømdal
Knut Børge Helle
Sven-Bjarne Kilvik
Per-Helge Svendsen
Laila Marie Heløy
Peter Sumitha Mendis

Egil Martinussen
Johnny Kristensen
Bjørn-Sture Solhaug
Bjørn Magne Pedersen
Jacob Olai Næss
Harald Larsen
Kim-Eirik Antonsen
Monica Svendsgård
Fritz Hansen
Inger Østvik
Øyvind Wenberg
Tage Nilsen
Frank Ove Lorentzen
Rune Jacobsen
Rita Synnøve Jensen
Håvard Gjersvik
Mads Isaksen
Morten Kvalnes
Eva Brandtzæg Rendal
Trond Nordli
Kent Sørensen
Safet Omercevic
Øystein Raade
Gaute Kjørstad
Emil Skavik
Fritz Sneland
Mette Kolberg
Roald Krogh

Anne Haugberg
Nils Inge Nygård
Åge Steinsvold
Stig-Runar Eliassen
Annett Eilen Åbodsvik
Maiken Hansen
Espen Jørgensen
Peter Skog
Arild Lundegård
Tormod Hatlestad
Tommy Tinnan
Ole Arvid Solheim
Stein Viggo Müller
Ida Drevland
Tore Mevik
Kjetil Larsen
Alf Inge Pedersen
Thomas Lorentzen
Agnethe Kristin Jensen
Thomas Pedersen
Øyvind Karlsen
Ole Arnt Lorentzen
Rune Eliassen 
Jarle Eikefjord
Ingar Jacobsen
Ronald Pettersen
Veronika Sørøy
Ivan Larsen

Sten Anfinn Nordby
Sebastian Tostrup
David Madsen
Kim Roger Erntsen
Håkon E. Olsen
Michael Berg
Lars-Erik Nilsen
Kristian Holtmo
Frode Kvarsnes
Harald Martinussen
Ole Vibe
Hanne Sofie Vindvik
Svein Roger Fagerli
Connie Johannesen
Sonja Svendsen
Kenneth Larsen
Lars-Even Skogli
Sven-Martin Rendal
Jon Harald S. Uhrenfeldt
Helge Gerhardsen
Ståle Knutsen
Geir Jonny Fagerli
Rolf Birger Nilsen

Ansatt i REC Wafer Multi:
Anders Leiråmo

Ansatt i REC Wafer Multi:
Even Knudsen

Ansatt i REC Wafer Multi:
Hanne Valen Hillestad

Ansatt i REC Wafer Multi:
Johnny Bakke

Ansatt i REC Wafer Multi:
Henrik Krogh

Ansatt i REC Wafer Multi:
Jostein Solheim

Ansatt i REC Wafer Multi:
Veronica Sivertsen
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Det er fra ulike tidspunkter nå 
i juni og juli at et pent knippe 
med unge karer er på plass 
noen som lærlinger, noen som 
ferievikarer. Gerd Wallmann 
begynte imidlertid allerede 16. 
mars.

Kontorkonsulenten
- Stillingen min heter kontor-
konsulent. Jeg er litt sånn 
som poteten – kan brukes 
til alt, men først og fremst er 
det oppgaver som har med 
personal å gjøre – altså lønn, 
reiseregninger og forskjellige 
ting for å bistå de ansatte, 
forteller Gerd.
50-åringen bor på Reipå, men 
er født og oppvokst på Lek-
nes. Til Meløy kom hun første 
gang i 1977, og permanent fra 
-89. Mange vil fra før kjenne 
fjeset hennes fra daværende 
Arbeidskontoret for Nord-Hel-
geland (fra 1986) og davæ-
rende Sparebanken Nordland 
(fra 1988). De siste 13 årene 
har NAV/Trygdekontoret vært 
hennes arbeidsgiver, før hun 
altså begynte hos BIS i mars 
i år.

Vikarveteran
Andre nye og faste fjes i be-
driften er Bjørn Helge Alve-
nes, som begynte 2. mars, og 
Torbjørn Pedersen (1. juli). 
Et fast sommerfjes i parken 
er Øystein Vetting (24). Etter 
fire sommerjobber i Yaras PKL 
og én på BIS Bygg, er han 
denne sommeren på plass 

BIS rekrutterer
BIS Production 
Partner lykkes med 
rekruttering av nye 
medarbeidere, og har 
fått mange nye fjes i 
staben. Industrifolk 
har møtt dem.

Unge karer som vil jobbe i BIS Production Partner: Øystein Vetting (bak f.v.), Jimmy Shave, 
Bjørnar Stavne og Jan-Terje Ytterstad. Foran: Martin J. Antonsen (t.v.) og Esben R. Storjord.

Gerd Wallmann – ny i BIS-administrasjonen i vår.

på BIS-lageret. Til vanlig har 
han base i Trondheim, og 
gjennomfører mastergrad i 
bevegelsesvitenskap.
- Jeg har forsket på smerte-
pasienter, eller pasienter med 
fibromyalgi, og deres moto-
rikk. Det er dette jeg ønsker 
å jobbe videre med, sier 
Øystein.

Studerer og jobber

Flere ferievikarer i BIS: 
Jimmy Shave (21) har hatt 
læretid i Meløy Elektro og er 
tilbake fra militærtjeneste. 
Elektrikeren setter kursen mot 
Narvik i høst og vil studere 
til elektroingeniør. Bjørnar 
Stavne (26) har vært elektri-
ker i Trondheim og studerer 
nå til maskiningeniør samme 
sted. Jan-Terje Ytterstad 
(23) er også ferievikar i BIS i 

sommer.
Nye som lærlinger i bedriften 
er 19-åringene Esben R. 
Storjord (begynte 2. juni), 
Martin J. Antonsen (begynte 
2. juni) og Simen Stormo 
(begynte 22. juni). 
Avslutningsvis tar vi med at 
John Helge Wallmann og 
Asbjørn Olsen har sluttet i 
vår for å søke nye utfordrin-
ger, mens Gunnar Holter gikk 

Vi husker avisoppslag om 
ansattrettigheter og en viss 
turbulens rundt ISS sin avde-
ling i Meløy. Men:
- Vi har hatt både konsernle-
delsen og regiondirektøren 
på besøk, og de slår fast at 
Meløy skal være et satsings-
område. Og bedriftene virker 
interessert i å bruke våre 
tjenester og kompetanse 
videre, fastslår Trine, som i 
sommer altså har avviklet sine 
oppgaver som faglærer ved 
Meløy videregående skole og 
er ISS-leder på heltid.

ISS-kvalitet
ISS har etter hvert lang farts-
tid som samarbeidspartner på 
renhold i Glomfjord Industri-
park, der mange av selska-
pets 12 Meløy-ansatte utfører 
hoveddelen av sine dags- og 
månedsverk.
- Det har vært litt samling 
i bunnen nå. Vi merker 
finanskrisen og at kundene 
må være enda mer kostnads-
bevisste. Vi har på et vis vært 
med kundene på tur ned, og 
redusert en del i vårt omfang 
av servicetilbud, men håper 
etter hvert å kunne være med 
dem opp igjen, mener Trine.
- For meg som leder blir det 
viktig å tilby gode arbeidsfor-
hold og ruste alle til å levere 
den gode ISS-kvaliteten, slik 
at vi også i fortsettelsen er 
kjent for å levere kvalitet.

Førskolelærer
Selv har altså Trine Solhaug 
(45) meldt sin overgang til det 
private næringsliv, etter en 
årrekke i offentlig virksomhet. 

Etter videregående utdanning 
i allmenne fag på Ørnes, stu-
derte hun teatervitenskap og 
kriminologi i Oslo, før Bodø og 
lærerhøgskole. I 1993 vendte 
hun tilbake til Meløy som 
førskolelærer og ble styrer i 
daværende Skogstua barne-
hage, som ble Spildra barne-
hage fra 2001. For tre år siden 
gjorde hun et opphold i Oslo 
som fagleder for barnehager, 
før retur til Meløy og lærerpost 
ved den videregående skolen. 
Underveis er det også blitt 
betydelig lederutdannelse – 
for tiden arbeider Trine med 
en mastergrad i ledelse.

Kan inspirere
- Jeg tror jeg kan bidra med 
relasjonskompetanse og det å 
kommunisere med ansatte og 
kunder på en god måte. Og 
jeg har en oppriktig interesse 
for hvordan folk har det og 
mener jeg kan inspirere andre! 
Sier hun.
- Så tror jeg også jeg har god 
forretningsteft og konkurran-
seinstinkt – jeg har lyst til å 
være god!
Trine mener den lokale staben 
i ISS må ha som mål å jobbe 
enda mer effektivt.

Mer team
- For meg er det viktig å ta 
utgangspunkt i at renhold er et 
fag. Derfor ønsker jeg å fylle 
opp årsverkene, og prioritere 
dem som skal leve av denne 
inntekten – i dag er det nok 
vel mange delstillinger.
Hun er også opptatt av å 
forebygge ”ensomhet” blant 
de ansatte.

Samler seg for ISS
Undervisning ut – bedriftsledelse inn for 
Trine Solhaug. Fra i sommer leder hun ISS i 
Meløy. - Jeg tror jeg kan inspirere andre, og 
har forretningsteft. Og jeg har lyst til at vi 
skal være gode! 

Trine Solhaug, ny leder for ISS i Meløy.

Kjente fjes i store deler av industriparken er disse ISS-an-
satte: Buarian Larsen (bak f.v.), Line Dahl, Agnieszka Bury, 
Somsri Pedersen, Eliza Parwulu (foran f.v.), Bente-Renate 
Ludviksen og Trine Solhaug.

- Ja, de ansatte bør slippe å 
gå alene mer enn høyst nød-
vendig. Jeg tenker at vi bør 
tenke team-basert, noe som 

også gjør oss mindre sår-
bare ved at vi kan overlappe 
hverandre, for eksempel ved 
sykdom.
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Park i endring
Industrifolk brukte 1. 
mai til vår tradisjonel-
le tur til fjells. Tiden 
var inne for nye over-
siktsbilder av Glom-
fjord Industripark. 
Sjekk ut denne bilde-
serien for å se hvor-
dan parken har endret 
seg siden 2004!

2009: Alle vet at nybyggvirk-
somheten i industriparken har 
vært voldsom de siste fem 
årene. I all hovedsak snakker 
vi om utvidelser av REC-
fabrikkene og oppbygging av 
spin-off-virksomhet til RECs 
waferproduksjon. I denne 
bildeserien kan du tydelig se 
endringene fra 2004 og fram 
til i dag. På hovedbildet, som 

altså er tatt 1. mai i år, faller 
blikket gjerne først på slur-
ryfabrikken. I tomta sprengt ut 
av Setvikhaugen har det siden 
i juli i fjor nemlig vokst opp 
en gigant på over 20 meters 
høyde. Her er det at SiC Pro-
cessing fra førstkommende 
årsskifte skal være klar til full 
produksjon av slurry, altså sa-
gevæske, for REC. Vi merker 

oss også at den nye fabrikken 
til REC Wafer Mono nå har 
nådd sine tilnærmet endelige 
mål, utvendig sett. Og at den 
dermed er om lag like stor i 
samlet areal som REC Wafer 
Multi. En tredje merkbar end-
ring i årets bilde er at RECs 
renseanlegg ved Viadukten i 
Belsen står tilnærmet ferdig 
utvendig.

2008: 
Dette bildet er tatt 4. juli i 
2008, og aktiviteten er på 
sitt høyeste hos REC Wa-
fer Mono. I SiC-tomta er all 
sprenging og utkjøring av 
masse ferdig, og det støypes 
ned store betongelementer 
som skal bære reisverket som 
kom opp utover høsten. Vi 
merker oss også at T. Halsan 
AS har satt opp lagerbygg i 
Belsen siden 2007-bildet.

2007: 
Dette bildet er tatt 12. juli i 
2007, altså 5 dager før de 
ansatte ved REC Wafer Mono 
(tidl. SiTech) fikk beskjeden 
om at fabrikken skulle bygges 
ut for 1,350 milliarder kroner. 
Dermed ser fabrikken deres 
her nærmest liten og unnse-
elig ut, omtrent slik den stod 
fra 1993, da Norsk Hydro fikk 
den bygget for å huse produk-
sjon av titanrør til offshore-
industrien. Nytt i dette bildet 
er for øvrig fabrikken til Si Pro 
og nybygg til brannstasjonen.

fortsetter...

Industrifolk mai 2007 Industrifolk aug 2007 Industrifolk okt 2007 Industrifolk feb 2008 Industrifolk april 2008
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2004: 
Dette bildet er tatt 26. august 2004, og før det virkelig tok av i industriparken. Dette er 
nemlig to år før Kompressorhallen blir revet og 1 ½ år før REC bestemmer at ScanWa-
fer skal bygges ut. Mens hos SiTech har man nettopp startet produksjon av silisiu-
mingoter etter at SiNor gikk overende.

Industrifolk nov 2008 Industrifolk des 2008

Flott utbytte i Frankrike
Nok en gang har 
Meløy videregående 
skoles gode, inter-
nasjonale samarbeid 
gitt unge meløyfjæ-
ringer minner for 
livet fra en annen 
kultur. Landet er 
Frankrike.

Innslaget av franskmenn på 
arbeidsutveksling til Meløy 
har vært betydelig i vår. Og, 
nå sitter også fire unge og 
lokale karer igjen med minner 
for livet etter sitt opphold i 
Frankrike.

Opptur A til Å
- Guttene våre fikk en fan-

tastisk opplevelse, det var 
en opptur fra A til Å for dem, 
mener prosjektkoordinator 
Kåre Jakobsen.
- Foreldrene sa de merket at 
det hadde skjedd noe med 
guttene da de kom hjem.
Leif Ole Torrissen, Jonas Bar-
vik Haraldsen, Simen Stormo 
og Daniel Tvenning Andersen 

- Et flott utbytte, men 
franskmenn er dårlige på 
HMS, mener Daniel Tven-
ning Andersen etter opphol-
det ved Yoplait-fabrikken. 
Foto: privat

Simen Stormo i arbeid for installasjonsfirmaet BEI. Foto: 
privat

Leif Ole Torrissen (i midten) blant arbeidskamerater hos 
Mouvex, som produserer ulike pumper for det internasjo-
nale markedet. Foto: privat

heter karene som tilbragte 
noen innholdsrike og lærerike 
praksisuker i bedrifter i byen 
Auxerre og omegn i vår.
- Det var et utrolig bra opp-
hold, og jeg synes utbyttet jeg 
fikk av det, var kjempebra! 
mener Daniel.

Godt og dårlig
17-åringen fra Ørnes ble 
utplassert i en av Yoplait sine 
yoghurt-fabrikker.
- Jeg ble veldig bra behand-
let på jobb. Språket var litt 
vanskelig, siden nesten ingen 
der snakker engelsk. Så 
vi kommuniserte på andre 
måter – med fingerspråk, for 
eksempel.
- Jeg lærte masse om 
pneumatikk og automasjon, 
og jeg lærte at franskmenn 
jobber lange dager, og at de 
er dårlige på helse, miljø og 
sikkerhet. Nesten ingen brukte 
hjelm, husker Daniel.
Som også opplevde Frank-
rike som et land med mindre 
lover enn Norge, og at lovene 
ikke håndheves like strengt. 
Tobakk kan 16-åringer kjøpe. 
Nå er Daniel travelt opptatt i 
sommerjobb som alarmmon-

tør for sikkerhetsleverandøren 
Niscayah i Oslo.

Takk til Meløy
Meløy videregående skole har 
hatt et vellykket samarbeid 
med Frankrike i flere år. Nå 
er det tegnet en toårsavtale 
for slik praksisutveksling, der 
skolens samarbeidspartnere 
i sør altså sender sine elever 
til Meløy, mens Glomfjord 
sender unge meløyfjæringer 
andre veien.
- Kostnadene er ikke ille. I to-
årsperioden har vi et budsjett 
på om lag 12.000 euro, og 
reise og opphold er jo det som 
virkelig koster. Leonardo da 
Vinci-programmet (fagsamar-
beid og elevutveksling mellom 
landene i Europa, red.anm.) 
dekker halvparten av kostna-
dene, opplyser Kåre.
Nå benytter han anledningen 
til å takke Meløy-familiene 
som hjertelig tok i mot åtte 
franske elever som i vår 
hadde sine praksisopphold 
i Meløy. Han takker også 
bedriftene Scan Crucible og 
Meløy Elektro for sin store 
velvillighet i forbindelse med 
dette besøket.

Jonas Barvik Haraldsen var utplassert hos SV2A, som 
installerer porter. Foto: privat

Industrifolk aug 2008

Simen Rohde har forlatt 
REC Wafer Mono – han er 
på leting etter læreplass som 
mekaniker. Fra Mo i Rana er 
Petter Breimo nå kommet 
på plass for å overoverta 
læreplassen. En annen kar 

som har avsluttet sitt arbeids-
forhold er Bjarni dagbjarts-
son, men han dro ikke langt: 
Bjarni er nå tilknyttet bedrif-
tens utbyggingsprosjekt, 
altså REC Extension.

Sluttet for å bytte

Simen Rohde
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siden sist siste sidensiden sist siste siden
l

Så er det andre NAV-kurset i produksjonsteknikk gjennom-
ført, og de 15 deltakerne har fullført med til dels gode resulta-
ter – eksamensresultatene har et karaktersnitt på over 4. Nå 
møter flere av dem til jobbintervju hos SiC Processing, der 
et pent knippe nok får sin framtidige jobb. Nylig var klassen 
samlet til pizza og hyggelig lag ved Trubadurn i Neverdal.

På dette området øverst i Setvikdalen etablerer M3 Anlegg 
et stort deponi for stein- og jordmasser, og aller først er det 
”fjellet” sør for grusbanen som skal bygges ned og flyttes. I 
alt er det trolig nær 80.000 kubikkmeter masse fra flere mid-
lertidige ”dynger” i og rundt parken som skal fraktes hit.

Kjent syn ved REC Wafer Multi – tromlene som inneholder sa-
getråd til bruk i wafersagene i bedriften. Her snakker vi om tynt 
og langt: på en slik trommel er det hele 650 kilometer med tråd, 
og diameteren er ikke mer enn om lag 0,15 millimeter. Kanskje 
en idé til ny spin-off-virksomhet i Glomfjord? 

Det kan tenkes det er historieløst å si at Glomfjord aldri har 
hatt flere anleggsbrakker enn nå. Uansett: vi ser brakkebyer 
flere steder denne sommeren – både ved innkomsten til 
Glomfjord for en rekke entreprenører og personell i Mono-
utbyggingen, og i Glomen (bildet t.v.), som er ”hotell” for en 

rekke innleide mannskaper til ulike byggeprosjekter i parken. 
I tillegg er den ”gamle” brakkeriggen i Belsen, altså ved Via-
dukten, travel som aldri før, pluss at den tyske entreprenøren 
som installerer slurryfabrikken har egen rigg.

I sommer pågår arbeidet for fullt med industriparkens 
interne veiløsning. Alle som kommer inn til Glomfjord kan 
se sprengingsarbeidet som pågår for å etablere den nye 
hovedinnkjørselen ved Meløy Fritidsbad, der hovedmengden 
trafikk etter hvert skal ledes på oversiden av badet og sluses 
videre derfra. 


