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Ny Næring er Meløy og Gildeskåls eget reklameblad 
for nærings- og arbeidsliv, og produseres og gis ut 
av Mediehuset Meløy. Innholdet lages i sin helhet 
på oppdrag fra våre 21 faste samarbeidsbedrifter – 
du ser dem presentert på side 8-9. Formålet til Ny 
Næring er å formidle satsinger og suksesshistorier i 
noen av regionens aller mest solide bedrifter, gjerne 
fortalt av stolte ansatte. Ny Næring distribueres som 
månedsbilag i Framtia følgende datoer vinteren/vå-
ren 2018: 31. januar, 28. februar, 5. april, 2. mai, 30. 
mai, 27. juni.Natalia Vatsvåg

OKMBS kan tilby ledige 
læreplasser i fagene:
• kjemiprosess
• institusjonskokk
• produksjonsteknikk
• logistikk 
• laboratoriefaget

MANGLER DU LÆREPLASS
FRA HØSTEN?

OKMBS formidler lærlinger 
til våre 30 samarbeidsbedrifter 
i Meløy og Rødøy.

Søknad med CV, kompetan-
sebevis/vitnemål  og relevant 
praksis sendes til: 
postok@mbs-as.no

Nærmere opplysninger om lære-
plasser i Meløy og Rødøy fås ved 
Opplæringskontoret MBS.

Bente Christensen   
Tlf: 952 87 566
Thomas Maruhn     
Tlf: 930 06 114

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

VI GRATULERER!
Runddag i mai, herlig! Vi gra-
tulerer som vanlig våre stolte 
arbeidsfolk med runddag fra i 
dag og fram til neste utgave av 
bladet – den kommer 30. mai.

Anita Taraldsen overrasket med en trivelig lunsj til alle 
de som jobber med å reise nye Mosvoldveien Omsorgs-
boliger på Ørnes. Som daglig leder i Montér Solhaug 
Byggevare AS, stilte hun med pølser, brød, lomper, 
kaffe, kaker og brus, og skapte en trivelig tirsdagslunsj i 
godværet. Til glede for fagfolk fra en rekke forskjellige 
bedrifter.
- Det er veldig trivelig å kunne gjøre slike ting, og artig 
å treffe hele gjengen her på byggeplassen. Vanligvis 
ser vi dem bare én og én når de er innom butikken eller 
lageret for å hente byggevarer, sier Anita mens hun 
serverer pølser til sultne arbeidsfolk.

PØLSEFEST PÅ BYGGEPLASSEN
Godt vær, pølse i brød, kaffe og 
kaker. Det kunne sett ut som en 
trivelig dugnad i barnehagen, om 
det ikke var for at alle de 38 smi-
lende mennene var iført hjelm og 
verneutstyr og befant seg på en 
byggeplass. 

Daglig leder i Montér Solhaug, Anita Taraldsen, sørget for god lunsjstemning på byggeplassen til Mosvold Omsorgsboliger.

STOR AVTALE
Montér Solhaug har avtale med hovedentreprenøren 
HENT, om levering av alle byggevarer til prosjektet. 
Fortsatt gjenstår det å se hvor mye leveranseavtalen er 
verdt for Montér Solhaug, men at det er mye, det er Anita 
sikker på.
 - Avtalen vi har med HENT betyr mye for oss. Vi har 
også avtale om levering av byggevarene til Spildra 
skole, så dette blir nok et bra år. Samtidig har det gitt oss 
verdifull erfaring med levering til store prosjekter og vi 
er veldig fornøyde med det samarbeidet vi har fått til, 
både med HENT og de lokale aktørene som vi vanligvis 
konkurrerer med, smiler hun.
Og akkurat i dag leverer hun trivsel, karbohydrater og 
koffein til smilende byggearbeidere.
- Dette er god kundepleie, og vi vil vise at vi setter pris på 
de som jobber ute på byggeplassen, avslutter Anita. 

Tekst og foto: Rune Meosli

45 år

Ken Roar Sandberg, Meløy Elektro, 10. mai

40 år
Vytautas Vasiliauskis, Moldjord Bygg og Anlegg, 
8. mai

25 år
Johan Marius Steinåmo, Moldjord Bygg og An-
legg, 30. april
Benedicte Svendsgård Høgseth, Yara Glomfjord, 
16. mai
Petter Andreas Køllersen, Yara Glomfjord, 23. 
mai

OBS! Runddag-lista gjelder ansatte i Ny Nærings 
faste samarbeidsbedrifter – se oversikten side 10-
11.  Redaksjonen tar forbehold om at vi har fått 
inn korrekte opplysninger fra bedriftene.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ken Roar Sandberg Benedicte S. Høgseth

- Logistikken har vært utrolig bra, og de har klart å le-
vere det vi trenger, til riktig tid. Det har vært avgjørende 
for å kunne ha en god fremdrift på prosjektet, og det at 
de har lager så nært, er en stor fordel når noen plutse-
lig trenger noe. Vi har til og med fått bruke dem som 
mellomlager ved store leveranser fra andre, noe som har 
vært viktig når det er så lite lagringsplass på selve byg-
getomten, smiler Tore.
Byggingen av Mosvoldveien Omsorgsboliger går etter 
planen, og man regner med å bli ferdig innen 1. juni, 
som er frist for overlevering av bygget.
- Det har vært en hard og kald vinter, som gjorde 
grunnarbeidet litt utfordrende. Men etter at vi kom oss 
under tak i desember har vi hatt god fart på arbeidet på 
byggeplassen, sier prosjektleder Tore.
Alle som jevnlig kjører forbi bygget, har sett raske for-
andringer denne våren, og nå er det mulig å se for seg 
hvordan det ferdige resultatet vil bli.

ROSER SAMARBEIDET
Tore Vold er prosjektleder i HENT 
og ansvarlig for byggeprosjektet 
i Mosvoldveien. Han er veldig for-
nøyd med måten Montér har løst 
oppgaven på.

Tore Vold i HENT skryter av jobben som Anita Taraldsen og Montér har gjort for byggeprosjektet.

I desember skrev Ny Næring om hvordan prosjektet ga jobb til mange lokale underleverandører.

- Dette er et flott bygg, preget av mange rom, mange vinkler 
og mye tak. Det gir noen utfordringer under byggingen, 
men som vi ser ligger det lavt i terrenget og stjeler ikke mye 
lys fra omgivelsene, sier Tore.

Tekst og foto: Rune Meosli

Mosvoldveien 
Omsorgsboliger 
Skal romme åtte nye omsorgslei-
ligheter i tillegg til fellesarealer 
og rom for pleiepersonell. Byg-
gingen har en kostnadsramme på 
40 millioner, og Heimdalsfirmaet 
HENT har totalentreprisen på 
prosjektet. Beregnet overleve-
ring skal skje 1. juni i år.
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HIAF’S NYE ANSIKT

- Jeg liker å være med og påvirke, og en 
HIAF-leder har påvirkning, sier Eva Saf-
rine Aspvik.
45-åringen oppvokst og alltid bosatt i 
Glomfjord er den nye lederen i Haugvik 
Industriarbeiderforening - siden begynnel-
sen av mars. 
- Jeg håper jo at vi skal påvirke enda ster-
kere med meg som leder. Men nå først må 
jeg bruke tid til å kurse meg og sette meg 
inn i alt, innrømmer hun.

MER INFORMASJON UT
For nyjobben kom litt brått på. Under 
årsmøtet i Klubb Yara i den tradisjonsrike 
fagforeningen ble prosessoperatøren løftet 
fram som benkeforslag, og foretrukket 27 
mot 18 stemmer foran Roger Midthun. Han 
måtte dermed forlate lederstolen han har 
hatt siden Frank Andersen gikk av i 2016, 
og er ute av styret.
- Det kunne vært en fordel for meg med en 
periode som nestleder først, men nå ble det 
slik. Medlemmene ville ha nye folk inn, og 
tross alt har jeg fem år bak meg i styret for 
Klubb Yara.
- Det viktigste nå er å få ut mer informa-
sjon til medlemmene om det vi jobber med, 
slår hun fast.
Sammen med seg i det nye styret har Eva 
nå Roger Hedstrøm fra Norwegian Crystals 
som nestleder, Ellen Åbodsvik (Bilfin-

Medlemmene ville ha end-
ringer. Nå er benkeforsla-
get blitt ny leder.  

- Jeg liker å være med og påvirke, og en HIAF-leder har påvirkning, mener Eva Aspvik, som er nyvalgt leder i den tradisjonsrike 
fagforeningen.

Eva Aspvik (45)

Født og oppvokst i Glomfjord. 
Datter av tidligere Hydro-veteran 
Magnor Kristiansen. Hotellarbei-
der på 1990-tallet, multioperatør 
hos Yara Glomfjord siden 2006. 
Samboer med Steinar Sletten, har 
sønnen Robert Aspvik Mentzoni 
(23). Nyvalgt leder i Haugvik 
Industriarbeiderforening.

Jeg skal ikke foreta meg noe revolusjonerende. Men, det 
er viktig å få ut mer informasjon til medlemmene om det 
vi jobber med.

EVA ASPVIK

ger) som kasserer, Tord Heen (Yara) som 
studieleder og styremedlemmene Torild 
Svendsen (Yara), Virgil Anbakk (Bilfinger), 
Birger Åbodsvik (Bilfinger) og Anna-Elisa-
beth Kristiansen (Norwegian Crystals).

STOR OVERGANG, JA
Selv var den nye HIAF-lederen i 30-årene 
før hun valgte industri som sin hylle i 
yrkeslivet. 
- Ja, først tok jeg helse- og miljøfag og 
elektrofag, men siden det var vanskelig å 

få læreplass som elektriker i Meløy, valgte 
jeg å jobbe ved hotellene på Ørnes og i 
Glomfjord, forteller hun.
Så var det i år 2000 at hun tok skjeen i en 
annen hånd med utdanning i kjemiprosess, 
og påfølgende plass som lærling hos Yara 
Glomfjord. Fagbrev førte til fast jobb fra 
2006 som multioperatør, som betyr at hun 
både jobber i bedriftens syrefabrikk og i 
fullgjødselfabrikken.
- Det er klart dette er en stor overgang! Jeg 
er vant til å tenke praktisk – nå er det mye 
teoretisk å sette seg inn i, og i en adminis-
trativ jobb.

EN TYDELIG STEMME
Haugvik Industriarbeiderforening ble 
etablert i 1913, og har vært kjent som 
en tydelig stemme under den nasjonale 
IndustriEnergi-paraplyen. I dag har forenin-

gen 136 medlemmer i Yara Glomfjord, 44 
i Bilfinger, 38 i Norwegian Crystals og 
4 i Meløy BedriftsService, mens 172 er 
klubbløse – altså pensjonister, studenter og 
andre.
- Hva er viktige saker i 2018?
- I Yara er mye av jobben på lønn og rettig-
heter gjort fra før, men så skal jo dette opp-
rettholdes. Det er viktig for oss å ha innfly-
telse når det gjøres endringer, og medvirke 
aktivt i prosjekter som får innvirkning på 
medlemmenes hverdag, sier Eva.
- Et eksempel på en sak vi jobber med, er 
at ansatte over 55 år som har jobbet skift i 
mange år, skal få en ekstra ferieuke som de 
kan disponere slik de vil. Statistisk forkor-
ter jo faktisk slikt skiftarbeid livsløpet med 
10 år.   

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Å stanse en prosessindustri-bedrift er ikke 
hyggelig for noen, og dét skal fabrikksjef 
Herulf Olsen få si mer om. Men la oss be-
gynne med det hyggelige, altså etter at Car-
gill på Halsa stengte ned 5. januar i år, og 
har brukt godt over 10 millioner kroner til 
bytte av trafo, ombygging av tavlerom og 
investeringer i nytt prosessutstyr. Sikrere 
el-anlegg, mulighet til kommende forbe-
dringer og ekspansjon og redusert nede-tid 
var blant målene. Og dessuten:

BEDRE KVALITET NÅ
- En mer skånsom transport vil løse mange 
av problemene vi har hatt med kvalitet. 
Du vet, pellet-en vi produserer er et slags 
bittelite brød, som presses av fett og mel. 
Dette ‘brødet’ tåler ikke all verden av slag 
og støt, begynner Herulf.
Tidvis har det nemlig vært et problem ute 
hos kunden at fiskefôret har løst seg opp, 
og fôringsanlegg har gått tett. Vinterens 
forbedringer skal redusere dette.
- Nå har vi byttet ut og overhalt en del 
transportutstyr, og oppnår at pellet-en be-
handles mer skånsomt. At vi har utvidet og 
forsterket el-forsyningen vår, gir oss rom 
for nye og spennende prosjekter som igjen 
vil bedre kvaliteten. 
- Vi jobber kontinuerlig med å forbedre 
fabrikken, og med å følge opp produktene 
våre tett, helt til de leveres hos kundene.

UTRIVELIG PERM
I over tre måneder har altså produksjonen 
stått på Forøya, og 11-12 ansatte måtte per-
mitteres i om lag halve denne perioden.
- Ikke trivelig. Slikt merkes på økonomien 
til dem det gjaldt, og permitteringer gjør 
noe med både bedriften og de ansatte. Vi 
skal kjempe hardt for å unngå at en slik 
situasjon oppstår igjen!
- Når vi likevel måtte stoppe produksjonen, 

ENDELIG GÅR LINJENE
I morgen skiper Cargill på 
Halsa ut sitt aller første lak-
sefôr etter vinterstansen på 
over tre måneder. Permitte-
ringer var ikke trivelig, men 
nå skal 10-millionerinveste-
ringen gi hyggelige konse-
kvenser…    

Cargills elektrofaglig ansvarlig Elisabeth 
Olsen kan glede seg over mer muskler på 
strøm-siden, etter vinterens investeringer 
i fabrikken. Ikke minst vil forbedringene 
gi enda bedre kvalitet på laksefôret som 
Halsa produserte om lag 120.000 tonn av 
i fjor. Foto: Rune Meosli

- Når vi likevel måtte stanse fabrikken, er det positivt at vi kunne gjennomføre prosjek-
ter som styrker oss i fortsettelsen, mener fabrikksjef Herulf Olsen. Foto: Edmund Ulsnæs. 

Du vet, pellet-en vi produserer er et slags bittelite brød, 
som presses av fett og mel. Dette ‘brødet’ tåler ikke all 
verden av slag og støt.

HERULF OLSEN

var det positivt at vi kunne gjennomføre et 
stort prosjekt som gir oss bedre produkt-
kvalitet etterpå, understreker fabrikksjefen.
Cargill-produksjonen kom i gang igjen i 
siste halvdel av april, og etter en kontrol-
lert oppkjøring av fabrikken har den første 
utskipingen av fôr vært planlagt til dagen i 
dag, altså 3. mai.

Tekst: Edmund Ulsnæs

Vinterens viktige oppgradering av 
Cargill-fabrikken ble dessverre også 
preget av at en innleid arbeider ble 
skadet. I forbindelse med installe-
ringen av en 700 kilo tung elektrot-
avle gikk det galt.
- Han ble ganske stygt kvestet, og er 
fortsatt sykemeldt. Han var innom 
på besøk for ikke lenge siden, og 
det går bedre med ham nå, men her 
i bedriften er vi fortsatt preget av 
det som skjedde. Det er en trøst at 
det ikke ser ut til at han får noen 
varige men, sier Herulf.
Elektrotavlen veltet delvis over den 

Halsa Bygg-ansatte arbeideren, og 
han fikk flere skader, blant an-
net flere beinbrudd. Herulf mener 
systemfeilen var at koordineringen 
av de innleide firmaene ikke var god 
nok før hendelsen, pluss at men-
neskelig feil også bidro til det som 
skjedde.
- Her i staben har vi i etterkant 
gjennomført en ganske omfattende 
opplæring på sikker jobb-analyse 
for å få enda mer fokus på sikker-
het, forsikrer han.

Tekst: Edmund Ulsnæs 

Det går bedre med ham 
nå, men her i bedriften 
er vi fortsatt preget av 
det som skjedde. 

HERULF OLSEN

- En alvorlig hendelse som preger oss fortsatt, 
sier Herulf Olsen. Han gjennomførte omfatten-
de sikkerhetsopplæringer etter arbeidsulykken 
i mars.
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Født og oppvokst, og i dag bosatt, på Reipå. Fikk læreplass som industri-
mekaniker hos Bilfinger fra høsten 2017, etter fag i teknikk og industriell 
produksjon ved Meløy videregående skole.
- Jeg har ikke tenkt å ta videre utdanning på skole etter fagbrevet, men jeg 
har helt klart lyst til å gå videre og ta et fagbrev til, sier Jørgen.
- Å ta dobbelt fagbrev er ganske vanlig i bedriften, og jeg har veldig lyst, 
fordi jeg egentlig interesserer meg for alt som foregår her – det er skøy. 
Mest aktuelt for meg er å ta fagbrev som platearbeider, eller som industri-
rørlegger. Med to fagbrev blir jeg jo bare mer attraktiv som arbeidstaker 
etterpå, mener han. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Jørgen Rafaelsen (19)

Jørgen Rafaelsen er førsteårslærling som industrimekaniker i Bil-
finger. Her kontrollerer han ei vifte i fulllgjødselfabrikken til Yara 
Glomfjord.

Patrik Johansen er automatiker med fersk fagprøve hos Bilfinger. Her 
gjør han arbeid i en såkalt transmitter, et måleinstrument i fullgjødsel-
fabrikken til Yara.

Det var ingen selvfølge at Jørgen Rafael-
sen (t.v.) og Patrik Johansen skulle jobbe 
med industri. Nå er de veldig glade for at 
de valgte Bilfinger i Glomfjord.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Dette er det Patrik Johansen (21) og Jørgen 
Rafaelsen (19) som sier. Den første har nett-
opp bestått fagprøven sin med glans, og har 
fått jobb videre. Den andre er fortsatt lærling 
i ett fag, men planlegger allerede det neste. Vi 
møter automatikeren Patrik og industrimekani-
keren Jørgen på jobb for Bilfinger i Glomfjord.
- Aller best er det at dagene er så varierte, 
man blir aldri lei. En dag blir jeg sendt på et 
stort sveiseoppdrag, den neste skal jeg bytte 
ei pumpe eller kontrollere ei vifte. Artig jobb, 
synes Jørgen.
- En automatiker må følge med i teknologi-
utviklingen og tilpasse seg det nye. Å løse en 
litt vanskelig oppgave, mestre den og bli stolt 
etterpå - dét er en veldig god følelse! mener 
Patrik.

VALGTE VANSKELIGST
Ulike fag, altså, men de to arbeidskameratene 
er stor-fornøyd med yrkesvalget sitt. Patrik er 
tilflytter fra Lovund i Lurøy, og har arbeidet 
mye fra han var bitteliten – ikke minst for 
Nova Sea.
- Automasjon skjønte jeg minst av på videre-
gående, og dét irriterte meg. Så da valgte jeg 
automasjon, gliser Patrik.
- Jeg har hørt mange som sier de ikke har hode 
for det og det. Jeg er uenig – det er ingenting 
som er ment for bare noen. Alle kan lære det 
meste, hvis de gir det et forsøk.
Selv har han både vasket, båret varer og slak-
tet laks. Og vært interessert i bilreparasjon, 
slik som faren, onkelen og broren.

GLAD FOR BILFINGER-VALGET
- De som mener de ikke pas-
ser i industrien, har ikke opp-
levd dette: å mestre et stykke 
arbeid og være stolt på slut-
ten av arbeidsdagen. Gi det 
en sjanse, og bli overrasket 
over hvor bra det er!

Å løse en litt vanskelig opp-
gave, mestre den og bli stolt 
etterpå - dét er en veldig god 
følelse!

PATRIK JOHANSEN

Bosatt i Glomfjord, men født og oppvokst på Lovund i Lurøy. Lærling i 
automasjonsfaget hos Bilfinger siden høsten 2016. Fikk ‘Bestått meget 
godt’ da hans 11 dager lange fagprøve ble godkjent 18. april.
- Jeg står i et skikkelig veikryss nå, med vanskelige valg om hva jeg skal 
gjøre videre, innrømmer Patrik.
- Hos Bilfinger har jeg foreløpig kontrakt som automatiker ut august, men 
har også lyst på mer utdanning. Jeg har søkt forkurs til ingeniørutdanning, 
men har ikke lyst til å flytte fra Meløy nå. Så da vurderer jeg også veldig å 
gå rett på og ta et nytt fagbrev, som elektriker. Jeg synes det er vanskelig å 
bestemme seg for hva som blir rett, smiler han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
 

Patrik Johansen (21)

TENKER NYTT
Jørgen var inspirert av faren sin, som har reist 
på havet som motormann siden 15-årsalderen.
- Jeg tenkte egentlig å gå samme vei, men 
pappa minnet meg på at det betyr å være mye 
borte fra familien, og mange lange arbeids-
dager. Så var jeg på utplassering her hos Bil-
finger da jeg gikk på videregående, og likte 
det så godt at jeg søkte meg hit som lærling, 
forklarer Jørgen.
Han synes læreplassen er fin og at han blir tatt 
godt vare på. Morsomt arbeidsmiljø, og når 
fleipen sitter løst, gjelder det å smelle tilbake.
- Nå er vi blant de yngste her, men jeg synes 
bedriften er flink til å forbedre og tenke nytt, 
sier han.
- For eksempel da begerverket som løfter 
gjødsla skulle byttes for en stund siden. Det 
er tungt og trangt, og da utviklet vi et løfte-åk 
som gjorde jobben mye lettere, og alle kunne 
gå hjem med god rygg etterpå!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

Ny Næring er profile-
ringsblad for det sterke 

næringslivet i Meløy 
og Gildeskål. Vi fortel-
ler suksesshistorier og 
møter stolte ledere og 

arbeidsfolk i bedriftene 
som gir trygghet og 

vekst i hele regionen.

Ny Næring kommer må-
nedlig i 2018, minus en 

sommerpause, og distri-
bueres til samarbeidsbe-
driftene og som bilag til 
Framtia. Artikkelstoffet 
finnes også fritt tilgjen-
gelig på nett. Utgivelser 
i 2018: 31. januar, 28. fe-
bruar, 5. april, 2. mai, 30. 
mai, 27. juni, 19. septem-
ber, 17. oktober, 14. no-
vember, 19. desember.

Er du bedriftsleder og ønsker 
mer informasjon om profilering 

i Ny Næring? 

Kontakt bilagsansvarlig 
Edmund Ulsnæs 
på tlf. 99299908 

eller epost 
edmund@framtia.no

Entreprenør med ansatte i nesten samtlige Salten-kommuner!
Moldjord Bygg og Anleggkan innlosjere hele 80 anleggsabeidere

REGION-LAGET

SIDE 3
SIDE 4-5

SIDE 10-11

SIDE 22-24

SIDE 31

Glom� ord, 5. april 
Nr. 3-2018

SAMMEN OM FAGBREV, I 20 ÅR!

NÆRING STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK
NY 

KRISTIAN 
HJEM 
IGJEN

BYGGER 
UT FOR 
15 MILL. 

NÅ SKAL HAN 
REKRUTTERE
STORT!SIDE 3

KRISTIAN 
HJEM 
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EWOS
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

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

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

SIMONSSON & 
WIDERBERG 
LEAN CONSULTING AS

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

Ny Næring ble etablert i 2004, da med navnet IndustriFolk, og har i dag 21 faste samarbeids-
bedrifter. Ny Næring er profileringsblad for næringslivet i Meløy og Gildeskål, og alt innhold 
lages av Mediehuset Meløy på oppdrag for bedriftene som er presentert i oversikten under.

Våre samarbeidspartnere: 

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

SOLHAUG 
BYGGEVARE AS

Halsa
Holandsfjordveien 164
8178 Halsa
Ørnes
Spildra, 8150 Ørnes

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

MOLDJORD BYGG 
OG ANLEGG AS
Moldjord
8110 Moldjord
Tlf. 75569440
post@moldjord.no
www.moldjord.no

SUNDSFJORD SMOLT
Sundsfjord
8120 Nygårdsjøen
Tlf. 75 09 19 00
Post: 8764 Lovund
http://www.novasea.no/
avdelinger/sundsfjord-smolt
post@novasea.no

ARNØYBYGG AS
Dronningensgate 32, 
8006 Bodø
Arnøy Gård, 
8136 Nordarnøy 
Tlf. 92674000
salten@boligpartner.no
www.boligpartner.no

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

MELØY BEDRIFTS- 
SERVICE
Postboks 17
8161 Glomfjord
Telefon: 75 71 99 00
post@mbs-as.no 
www.mbs-as.no 

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

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

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

Børge Selstad

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

MARINE HARVEST
Marine Harvest Norway AS
8161 Glomfjord
Telefon:   21 56 24 40
www.marineharvest.com

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

ARNØY BRYGGE AS

Arnøy Gård
8136 Nordarnøy
Tlf. 948 85 380
www.arnoy.no
post@arnoy.no

MELØY VIDEREGÅENDE 
SKOLE
Hovedadministrasjonen
Pb 55
8161 Glomfjord
Tlf. 75652500
post.meloy@vgs.nfk.no
www.meloy.vgs.no

MELØY ENERGI 
Med kraftverk-utbygger Bernt Lund som styreleder ble 
Meløy kommunale elektrisitetsverk stiftet 8. desember 
1938. Om lag 60 år senere, i 1997, ble virksomheten 
gjort om til det kommunalt heleide aksjeselskapet 
Meløy Energi. Året etter ble installasjonsavdelingen 
skilt ut som det egne selskapet Meløy Elektro AS. 
Kraftbransjen er de senere år blitt langt mer konkur-
ranseutsatt enn tidligere, og myndighetene aksepterer 
ikke lenger at nett-eierskapet og det kommersielle 
salget av kraft og vedlikeholdstjenester er i samme sel-
skap. Dermed er det i 2018 opprettet holding-selskapet 
Meløy Energi Holding AS, samt underselskapene 

Meløy Energi AS og Meløy Energi Nett AS, som 
samlet har 27 ansatte. Sentralt i denne prosessen har 
Rolf-Inge Sleipnes (f. 1957) vært, han er styreleder i 
alle selskapene, mens Børge Selstad (f. -80) tiltrådte 1. 
februar i år som administrerende direktør etter Karsten 
I Hansen. I 2016 hadde Meløy Energi AS årsomset-
ning på 120,9 millioner kroner, og et driftsresultat før 
skatt på 8,3 millioner.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

8 9



NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Ventilhuset til Yara i Glomfjord var kom-
plisert. Dette er like komplisert, men på en 
annen måte, forklarer Kjell Ivar Hansen.
Og vedgår at dette er spesielt på mer enn 
én måte.
- Vi møter en annen kultur enn vi er vant 
til – en del ting er strengere her. Og veldig 
trangt – det er mye som skal på plass i 
grunnen i riktig høyde slik at det passer, 
også med ting som kommer senere.
Vi skriver april 2018 her på Burøya, og 
Kjell Ivar og resten av ledelsen hos Meløy-
entreprenøren Reipå Knuseri kan sette 
noen ekstra kryss i kalenderen. Satsingen 
nordover fra Meløy og Gildeskål har gitt 
sitt første resultat, og midt i fylkeshoved-
staden. Og den første kontrakten på om 
lag 20 millioner kroner, den skal bare være 
begynnelsen.

REGNER STORT
- Vi regner på to andre jobber, også, med 
levering 9. og 15. mai. Den største av dem 
er tre ganger større enn denne, og skal ikke 
være ferdig før høsten 2019. Får vi dette, 
så trenger vi mye mer folk enn vi har i dag, 
sier Kjell Ivar.
Reipå Knuseri har innsett det lenge. Med 
over 20 mann i arbeid må oppdragene letes 
i et større område enn til nå, ikke minst i 
Bodø. Tidspunktet kunne neppe vært bedre 
for ekspertene på vei, vann og avløp. ‘Alt’ 
skjer i Bodø både fra nå. Ny by, ny flyplass.

Når vi regner på store job-
ber i Bodø, og dét gjør vi 
nå, så vet vi jo ikke hva 
vi får. Vi kan komme til å 
trenge mye mer folk.

KJELL IVAR HANSEN

Når Rune Haugen (f.h.) og Tormod Martinussen hele dette året skal jobber heltid i 
Bodø for Reipå Knuseri, er det bare begynnelsen. – Vi regner på to andre oppdrag i 
Bodø, og hvis vi får dem så trenger vi mye mer folk, og har arbeid ut neste år, sier pro-
sjektleder Kjell Ivar Hansen.     

VIKTIG 
DEBUT I 
BYEN

For aller første gang bruker Reipå Knuseri sin ekspertise 
på vei, vann og avløp i Bodø. Og 20-millionerjobben på 
Burøya er bare begynnelsen.

- Når vi regner på store jobber, og dét gjør 
vi nå, så vet vi jo ikke hva vi får. Vi kan 
komme til å trenge mye mer folk, og da må 
vi ha en plan – enten at vi ansetter selv, eller 
at vi samarbeider med andre. 

PENDLER-ENKELT
Lange arbeidsdager til og med torsdag gjør 
at de ansatte kan ukependle med ‘ordentlig’ 
helgefri.  
- To av karene våre har eget hus i Bodø, og 
så har vi leid et hus til. Vi prosjektlederne 
kjører opp 1-2 ganger i uka, opplyser Kjell 
Ivar.
På Burøya er det Werner og Rune Haugen 
og Tormod Martinussen som graver flere 
hundre meter med til dels dype grøfter for 
ulike formål. Vann, avløp, gasstilførsel, 
kabler. Kryssing av Burøyveien, kummer, 
pumpestasjon, innleie av Seløy Undervanns-
service. Og ny vei rundt fabrikken og mot 
Nyholmen. Oppdraget begynte i april og 
pågår til overlevering 15. desember.
- Dette krever veldig god planlegging. Og 
av folkene våre kreves det at de setter seg 
inn i prosjektet, vet hva de holder på med og 
står på. Vi er nødt til å ha gode folk, og dét 
har vi, fastslår Kjell Ivar.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 

Når Reipå Knuseri utfører sitt omfattende 
20-millioneroppdrag i fylkeshovedstaden, 
er det Knut Olaisen og Jan Erik Thor-
bergsen de forholder seg til. De to erfarne 
byggeplass-lederne er sentrale når Burøya 
skal klargjøres for økt næringsetablering de 
kommende årene.

OPPFINNSOMHET GJELDER
- Vi mener Bodø kommune er profesjonell 
og redelig som byggherre, og vi har gode 
relasjoner med entreprenørene vi samar-

PÅ LAG MED 
KNUSERIET

- God kjemi og ærlighet er 
viktig, sier Bodøs kommu-
neingeniører. Nå leder de 
Reipå Knuseri-prosjektet 
som forbereder Burøya for 
enda mer næringsaktivitet.

Knut Olaisen (t.v) og Jan Erik Thorbergsen i Bodø kommune har jobbet for eller med anleggsentreprenører i over 20 år. Nå leder 
de prosjektet der Reipå Knuseri forbereder Burøya for mer næringsvirksomhet. 

beider med. For oss er det viktig at de gjør 
jobben i henhold til kravene, og ellers at er 
ærlige i både det de rapporterer og i utførel-
sen av arbeidet, understreker Jan Erik, som 
leder Burøya-prosjektet.
Han og kollega Knut har jobbet tett i 
mange år og i en rekke prosjekter. Begge 
har også fartstid i Statens vegvesen og hos 
andre entreprenører - en god ballast i store 
prosjekter.
- Og god kjemi, at vi snakker godt med 
entreprenørens folk på byggeplassen. 
Tegninger er én ting, men mange løsninger 
må finnes på stedet, og da må vi tilpasse 
sammen, gjerne være oppfinnsomme, for-
teller Knut, som er byggeleder.

BURØYA SKAL VOKSE
Utgangspunktet for de omfattende anleggs-
arbeidene ytterst på Burøya var å gi bedre 
vanntrykk og 

-forsyning til Pelagia, altså sildoljefabrik-
ken. Men også bedre avløp og rensing for 
hele området rundt.
- Vann- og avløpsrørene har store di-
mensjoner, så dette dreier seg også om å 
tilrettelegge for ny og økt næringsvirksom-
het på Burøya. Reipå Knuseri skal nemlig 
også bygge ny veitrasé rundt og utenom 
fabrikkområdet, og vi tilrettelegger også for 
å bygge bru over til Lille Hjartøy, hvis dét 
skulle bli aktuelt en dag, opplyser Jan Erik.
Nå følger de arbeidet tett der Reipå 
Knuseri-staben sørger for om lag 400 meter 
trasé i sjøen for både vann, avløp og gass. 
Dessuten 530 meter grøfter for vann og 
avløp på land, bygging av pumpestasjon og 
ulike kummer, pluss traséer for kabler og 
gassledning. Og altså ny vei gjennom om-
rådet, som helst skal være ferdig asfaltert 
i høst.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Artig å være på jobb i Bodø. Enkelte 
ting er kanskje enda strengere her, enn 
vi er vant til, sier Tormod Martinussen 
(52).
Sammen med Rune Haugen og Werner 
Haugen utgjør han start-oppstillingen 
i laget som nå utfører stort og viktig 
oppdrag for Bodø kommune, ytterst på 
Burøya rett ved sentrum. Tormod er født 

- KJEKT Å PRØVE BYEN
Reipå har satt en svært 
erfaren mann på jobben 
når bedriftens første og 
svært viktige Bodø-opp-
drag skal utføres.

Tormod Martinussen er viktig mann på jobb når Reipå Knuseri er i gang med 
sitt aller første, og store, anleggsoppdrag i Bodø. - Litt artig å prøve noe annet, 
komme seg litt bort hjemmefra, smiler Tormod.

i Kvinesdal, oppvokst der og i Meløy, og 
tok landbruksutdanning før han overtok 
og drev heimgården på Kunna fra 1997 
til 2008. I tillegg jobbet han hele 28 år i 
uteavdelingen til Meløy kommune, fram 
til 2012 da han ble Reipå Knuseri-mann.
- Her må vi være skjerpet – det må gå på 
centimeteren, nesten. Mye ligger i grun-
nen fra før, og det skal bygges mye her 
senere. Og ja, det er kanskje enda stren-
gere på en del ting her enn vi er vant til 
i Meløy og Gildeskål. Men dét kan jo 
også være bra, smiler anleggsveteranen 
som nå bor i bedriftens leiebolig i Bodø, 
og ukependler hjem til Kunna.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Reipå Knuseri AS
Etablert: 1970, dagens aksjesel-
skap i 2000
Daglig leder: Frank Robert Sv-
endsgård
Eier (e): Frank Robert Svendsgård
Ansatte: 22 (i 2017)
Omsetning 2017: om lag 33 mill. 
kroner
Ferske oppdrag: ventilhus Yara, 
vanntilførsel Jelstad
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- Vi må øke staben med om lag 10 per-
soner fra 1. juli og ut oktober, opplyser 
bedriftsledelsen.

EN UTFORDRING
Det går altså fra en senvinter med 
produksjonsstans og over til bunn gass, 
i fôrfabrikken ytterst på Forøya sør i 

STERK ØKNING 
ETTER STANSEN

Cargill øker Halsa-pro-
duksjonen med 20 pro-
sent i forhold til opprin-
nelig årsplan. 3-skift blir 
dermed til 4-skift fra i 
sommer. 

I vinter stod fabrikken stille. Nå går det mot hektisk sommer, siden årsproduk-
sjonen blir mer enn 20 prosent høyere enn forutsett hos Cargill på Halsa.

Herulf Olsen

Smolt-veksten må jo resultere i økte volumer i mat-
fiskanleggene. Vi håper selvsagt at vi skal kunne le-
vere stadig mer fôr, ikke minst til nærområdet vårt!

 HERULF OLSEN

Meløy. Fabrikksjef Herulf Olsen og de 
andre har nemlig fått tydelig bestilling 
fra konsernledelsen:
- Ja, i forhold til det som lå i årsplanen 
vår for i år, skal vi produsere 20 prosent 
mer, bekrefter Herulf. 
- Avdelingen på Bergneset i Troms har 
tatt vårt volum mens vi stod i vinter. Nå 
går de fortsatt på maks, og da må vi ta 
resten, som betyr kraftig økning. Vi går 
fra 3-skift til 4-skift når ferieavviklingen 
begynner. Det blir en utfordring, men 
dét får vi til!

LOVENDE PÅ SMOLT
Noen år tilbake produserte Halsa-fa-
brikken over 200.000 tonn årlig. Etter å 
ha mistet leveranser til Marine Harvest 
og dessuten hatt en del kvalitetsutfor-
dringer, er produksjonen redusert til noe 
over 100.000 tonn. Nå skal dette forhå-
pentligvis snu. Herulf er for eksempel 
spent på konsernets forhandlinger med 
Nova Sea, som vokser i stort tempo i 
‘nabolaget’ langs Helgelandskysten, 
men i dag henter fôr fra andre leveran-
dører.
- I Cargill er det Florø som produserer 
fôret til settefisk og smolt, men vi er 
terminal for dem og ser at volumene 
er nesten doblet, sammenliknet med 
tidligere. Denne smolt-veksten må jo 
resultere i økte volumer i matfiskanleg-
gene. Vi håper selvsagt at vi skal kunne 
levere stadig mer fôr, ikke minst til 
nærområdet vårt!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Da jeg begynte her for fire år siden, 
ringte vi pallefabrikken og fikk levert 
det vi trengte etter hvert, sier driftssjef i 
PKL på Yara, Torstein Svendsgård. 
Dét var en ordning som fungerte greit 
vanligvis, takket være smidighet og 
fleksibilitet hos Pallefabrikken Halsa 
AS. 

LAGER PÅ TRAILER
Pallefabrikken på Halsa og Yara har en 
historie med nære bånd. Siden oppstar-
ten i 1986 har halsabedriften stått på 
for å levere gode og feilfrie paller til 
Yara. De har også vært svært fleksible i 
forhold til å tilpasse leveranser på kort 
varsel. 
- Det har blant annet betydd at de 
har lastet paller på trailer og avventet 
telefon fra oss, før de kunne levere. Dét 
førte til rask levering, men ble uforut-
sigbart for dem, og dyrt for oss. Vi satte 
derfor i gang et prosjekt hvor vi skulle 
se på muligheter for å forbedre dette, 
sier Torstein.

NY KONTRAKT
Prosjektet skulle se på hele kostnads-
bildet og logistikken rundt pallene, 
og konkluderte med at det var flere 
problemer med ordningen. I tillegg 
til kostnaden med å mellomlagre på 
trailer hos leverandøren, ble pal-
lene både kalde og glatte av å lagres 
utendørs. Det ble derfor iverksatt tiltak 
for å rydde plass til eget pallelager ved 
pakkeriet. Forbedringsprosjektet gikk 
i forkant av ny kontraktsinngåelse, og 
dannet grunnlaget for den nye avtalen 
med pallefabrikken. 
- Nå har vi fått til en løsning hvor 
vi kan lagre pallene under tak, i god 
temperatur, som gjør at vi kan ha faste 
leveranser av omtrent 3.500 paller hver 
tredje uke. Det gjør også at pallene er 
tørre og klare til bruk med én gang vi 
trenger dem. I tillegg har vi fått bedre 
lagerhåndtering, bedre sikkerhet og en 
bedre avtale med pallefabrikken.

GLAD HAN TOK FEIL
Per Myrvang er transportoperatør og 
servicearbeider i PKL, og hadde liten 
tro på at de kunne lagre så mange paller 
hos seg selv.
- Ja, jeg må nok innrømme at jeg var 
litt skeptisk til dette i starten. Jeg så 
ikke for meg hvordan vi skulle klare å 
håndtere så store volum i eget hus her 
hos PKL. Men jeg er glad jeg tok feil. 
Med faste leveranser hver tredje tirsdag 
og torsdag, har vi fått større forutsig-
barhet og en bedre lagerføring, uten at 
vi bruker mer ressurser enn tidligere, 
sier han.

Tekst og foto: Rune Meosli

BEDRE PALLEAVTALE FOR YARA
Yara Glomfjord bruker 
minst 60.000 paller i 
året, ved normal produk-
sjon. Dét betyr at rundt 
5.000 paller i måneden 
skal sluses gjennom sys-
temet, fra pallefabrikken 
på Halsa, via trailer, til 
pakkeriet og ut til kunde 
med bil eller båt. 

3.500 paller ligger varmt og tørt og venter på å bli brukt. Driftssjef Torstein Svendsgård og transportoperatør Per Myrvang er fornøyd 
med den nye pallelogistikken hos Yara.

- Den nye avtalen er bedre enn den for-
rige. Den måten Yara Glomfjord jobbet på 
tidligere var veldig tidkrevende og kostbar 
for Pallefabrikken, og dét gjenspeilet seg 
naturligvis i prisene Yara betalte for pal-
lene, sier Trond Trana, innkjøpssjef hos 

BEDRE NY AVTALE
Forbedringsprosjektet i 
PKL har lagt grunnlaget for 
en ny og bedre avtale med 
pallefabrikken.

Den nye avtalen gir litt mindre omsetning, 
men dette oppveies gjennom bedre logis-
tikk og mer jevn produksjon.
- Med en jevn leveranse er det mye enklere 
for oss å planlegge produksjonen og trans-
porten av pallene. Særlig på vinteren er 
dette en fordel, siden materialene må tines 
før de kan brukes i produksjonen, sier Jarl 

GOD AVTALE
- Vi er egentlig fornøyd 
med den nye avtalen, selv 
om det gir oss litt mindre 
inntekter, sier Jarl Egil Wil-
helmsen i Pallefabrikken 
Halsa AS.

Fabrikksjef i Pallefabrikken Halsa AS, mener at den nye avtalen gjør produksjon og 
transport mer forutsigbar.  Arkivfoto: Edmund Ulsnæs

Egil.
Tidligere ble pallene til Yara produsert litt 
i rykk og napp, mens de nå kan lage hele 
leveransen på én kjøring.
- Ja, nå lager vi 3.500 paller i slengen, og 
sender av gårde til faste tider.
Pallefabrikken har syv ansatte og omsatte 
i 2016 for 25 millioner. I oppstarten i 1986 
var Yara eneste kunde, mens de nå sender 
paller til fjern og nær, med bil og båt. 
- Yara er fortsatt en veldig viktig kunde for 
oss, men nå har Elkem i Sørfold blitt like 
store, både når det gjelder omsetning og 
antall paller, forteller Jarl Egil.

Tekst: Rune Meosli

Yara Glomfjord.
Med den nye avtalen har Yara Glomfjord 
oppnådd litt bedre priser, og Pallefabrikken 
har fått en mer forutsigbar kunde. 
- Yara vil alltid utfordre sine faste leve-
randører til å se på hvilke muligheter de 
har for å øke effektiviteten, redusere sine 
kostnader og på den måten kunne levere 
rett kvalitet til konkurransedyktige priser, 
sier Trond.

Tekst og foto: Rune Meosli
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Profilen: Benjamin Piekut
Alder: 22 år
Stilling: Driftsoperatør og verneombud 
Bedrift: Sundsfjord Smolt
Bosted: Kommer fra Sømna, bosatt på 
Ørnes
- Hvilken bakgrunn har du, Benjamin?
- Jeg kommer egentlig fra Sømna, og tok akvakulturutdan-
ning på Val i Trøndelag. Etter det ble jeg lærling på fors-
kningsstasjonen på Nord Universitet i Bodø, før jeg tok 
vikarjobber i samme bedrift, men jeg søkte etter fast jobb. 
I august 2017 fikk jeg jobb her på anlegget til Sundsfjord 
Smolt, og for halvannen måned siden ble jeg verneombud.

- Hva er det beste med jobben?
- Det er et veldig bra miljø med flinke og trivelige folk her. 
Det gjør at arbeidsdagene blir trivelige og mer interessan-
te. Samtidig er det viktig at man bidrar til å opprettholde 
det gode arbeidsmiljøet, og unngår å bli sur og lei, selv om 
presset kan være stort.

- Hvilke oppgaver har du i bedriften?
- Som driftsoperatør er man med på det meste. Det handler 
i stor grad på å være med å ta medansvar for hele produk-
sjonen, slik at vi oppnår best mulig resultat. Jeg gjør alt fra 
å plukke ut død fisk til å analysere vannkvalitet og holde 
et øye med de ulike maskinene. Det er viktig å kunne se 
det som skjer i fabrikken. Produksjonen stopper aldri opp, 
så røkterne må alltid være på vakt, og oppdage uregelmes-
sigheter.

HMS gjelder ikke bare å forebygge 
akutte skader og hendelser, men også 
å unngå slitasje og belastningsskader 
som skyldes feil over lang tid.

BENJAMIN PIEKUT

- Hva med jobben som verneombud?
- Jeg har ikke hatt den jobben så lenge, så jeg regner meg 
fortsatt for å være under opplæring på dette. Men jeg skal 
følge med på at alt som gjøres her skjer i henhold til HMS-
kravene. Det er litt ekstra utfordringer med dette nå, når vi 
driver utbygging. Bransjen har en god HMS-kultur, men vi 
må alltid se etter muligheter for forbedringer. Det gjelder 
ikke bare å forebygge akutte skader og hendelser, men også 
å unngå slitasje og belastningsskader som skyldes feil over 
lang tid.

- Hva er mest spennende med denne næringen?
- Det at det ligger store muligheter, både for gode inntekter, 
faste jobber og interessante utfordringer innen næringen. 
Jeg ser for meg at jeg kommer til å bli i bransjen til jeg blir 
pensjonist. Jeg ser ikke bort fra at jeg tar videreutdanning 
eller tilleggsutdanning etter hvert, men i så fall vil det bli 
for å bli flinkere innen det jeg allerede gjør, eller for å få 
utvidet kompetansen innen samme bransje.

- Og hva gjør Benjamin på fritiden?
- Når jeg har langfri, bruker jeg å reise heim til Sømna, 
hvor jeg alltid har masse å gjøre. Jeg er glad i å mekke bil, 
og bruker en del tid på dette når jeg er der. Jeg skulle gjerne 
hatt en garasje å mekke i, på Ørnes også, men i mangel 
av dette blir det nok noen timer med dataspill når jeg er 
hjemme på Ørnes.

Tekst og foto: Rune Meosli

Per Nymo (53) har brukt mars og april til å 
bli varm i sin helt nye jobb. Hos Moldjord 
Bygg og Anlegg.
- Jo, den krever vel ganske mye – både på 
behandling av folk og på å passe på at det 
økonomiske går i pluss.
- Men det er en jobb jeg liker. Spesielt å 
få møte masse fantastiske folk, flinke folk, 
understreker han.

LANGT, MEN GREIT
Anleggsleder er nemlig hans nye stilling 
hos hans nye arbeidsgiver. Som innebærer 
litt av hvert, blant annet at kjøreturen hjem 
til kona i helgene blir hele fem timer hver 
vei, storparten av dette året.
- Nå skal jeg være anleggsleder på et stort 
prosjekt på Oppeid i Hamarøy. Da jobber 
jeg lange dager fra mandag til torsdag, og 
så er det hjem til Halsa.
- Og dét er jo et stykke…?
- Joda, men det går helt fint. Det er dét jeg 
er vant til, sier den sindige karen, som er 
typisk veteran i bransjen.
I forbindelse med at stor-entreprenøren Se-
cora, hans tidligere arbeidsgiver, mistet en 
stor kontrakt på vedlikehold av fergeleier 
i Nord-Norge, snuste Per på andre jobber. 
En kontakt med Moldjord Bygg og Anlegg 
førte til jobbintervju, og vips, der var byttet 
gjort.

VIKTIG ERFARING
- Prosjektet på Oppeid er utvidelse av 
butikk og bygging av leiligheter. Vi skal 
lede prosjektet, og da blir det min jobb å 
koordinere underleverandørene – se til at 
de gjør det de skal til rett tid. Det er viktig 
å kunne prate godt med folk – det er fort 
gjort å bli misforstått og tatt for å være 
vanskelig, smiler han.

PENDLER-PER SKAL 
SKAL ARBEIDSLEDE

Fem timer kjøring for å 
komme hjem til helg. – Dét 
går helt greit, det er dét 
jeg er vant til, sier Halsa-
mannen som har fått seg ny 
pendler-jobb.

Hoveddelen av sin yrkeskarriere har Per Nymo jobbet for Ken-Henry Solhaug i Meløy. Så, etter fem år som pendler i Secora, er han 
nå over i ny pendlerjobb, hos Moldjord Bygg og Anlegg.

Det er helt klart en fordel at jeg har jobbet så lenge som 
tømrer og anleggsarbeider selv – jeg vet jo veldig godt 
hvordan jobben skal gjøres. 

PER NYMO

- Men ja, det er mye som står på spill og 
mange viktige beslutninger som skal tas 
underveis. Så det er viktig å vurdere ting 

både én og to ganger. Det er helt klart en 
fordel at jeg har jobbet så lenge som tømrer 
og anleggsarbeider selv – jeg vet jo veldig 
godt hvordan jobben skal gjøres, forteller 
Per.

En erfaring som garantert veide tungt da 
Moldjord Bygg og Anlegg ville ha ham på 
laget som viktig anleggsleder.

HOS SOLHAUG, LENGE
Oppvokst og alltid bosatt på Halsa, altså. 
Etter grunnskolen tok han et års hyre på 
fiskebåten til onkelen, før turen gikk til 
Melbu og toårig utdanning som tømrer, så 

godt som samtidig med en velkjent, lokal 
skikkelse – fortsettelse følger. Hjem til 
Meløy og et år hos Leif Brun & Sønner, så 
militæret, så innom byggevirksomheten til 
Tormod og Karl Kildal…..
- …og så ble jeg med da Ken-Henry Sol-
haug startet sitt byggefirma i 1986. Første 
oppdrag var Svartiskroa i Holandsfjorden, 
opplyser Per.
Herr Solhaug var altså den nevnte, lokale 
skikkelsen. Og Per ble med på Solhaug-
byggingen, faktisk i over 25 år, til han ble 
Secora-mann for fem år siden. Nå har altså 
pendleren fått lederjobb i en bedrift som 
har ansatte i de fleste av Saltens kommuner. 
På privaten har Per fire barn i alderen 15-35 
år, og ni barnebarn.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

"
Vår sterke kompetanse innen bruk av 3D-verktøy 
sparer kundene våre for både tid og penger under 
prosjektgjennomføringen. PÅL-EINAR OLSEN

Industrivisualisering AS (INVIS) ble etablert i 2006 av Bjørn-Wiggo Eriksen, og eies i dag 85 prosent 
av gründeren, 15 prosent av andre i staben. Bedriften har 10 ansatte, og har spesialisert seg på 
avansert skanning, 3D-modellering og prosjektering, ikke minst for store industri- og produksjons-
bedrifter. INVIS omsatte i 2016 for 8,3 millioner kroner, og Pål-Einar Olsen (f. 1980) er daglig leder. 
Styret består av Søren Solvang (leder, f. -60), Wenche Olsen (f. -67) og Bjørn-Wiggo Eriksen (f. -66).

INDUSTRIVISUALISERING AS
Ørnesveien 3
8160 Glomfjord 
Telefon: 75 75 70 00
post@invis.no
www.invis.no
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Det er ute i produksjonen, nær hendelsen, at kompetan-
sen er - den som skal løse problemet. Sender man proble-
met oppover, oppstår det raskt en flaskehals.

CATO LUND

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Når det oppstår et problem ute i produk-
sjonen er man flink til å la det eskalere opp 
i kontorene, til bedriftsledelsen. Slik er det 
i veldig mange industribedrifter, innleder 
Norwegian Crystals entusiastiske fabrikk-
sjef.
- Slik skal ikke vi tenke. Det er ute i pro-
duksjonen, nær hendelsen, at kompetansen 
er - den som skal løse problemet. Sender 
man problemet oppover, oppstår det raskt 
en flaskehals. Og ingeniøren, han må ut av 
kontoret og inn i fabrikken til operatørene – 
det er der det foregår! fastslår Cato Lund.

UT I FABRIKKEN
Og med den begynnelsen har han langt på 
vei oppsummert sin egen lederfilosofi. Fa-
brikksjefen har nemlig klippetro på at han 
har verdens beste operatører, i en hverdag 
der et produkt i verdensklasse er det eneste 
som teller.
- Men et godt lag trenger også en trener, og 
han kan ikke sitt på tribunen (les: konto-
ret). Han må ned på linja og gjør jobben 

NORWEGIAN CRYSTALS-
SJEFEN OM:     

sammen med spillerne! fortsetter han.
- Jeg er ute i fabrikken flere ganger om da-
gen og snakker med folk. Men jeg skal bli 
flinkere – målet mitt er å være 40 prosent 
av tiden min ute i fabrikken sammen med 
operatørene.
Cato Lund stiller som vanlig til intervju 
med masse på hjertet og stort smil. Med 
god grunn. I 2018 er det positive koket 
voldsomt rundt Meløys egen solenergi-be-
drift. Hele 144 nye smelteovner er bestilt, 
produksjonen skal firedobles de neste to 
årene, staben på om lag 100 skal vokse til 
over 150. Og som toppen på kransekaka: 
utnevnelsen til ‘Årets bedrift’ i Meløy, 
under det nylige Meløyseminaret.

MÅ VÆRE BEST
- Men, vi er i en knalltøff bransje, og det 
blir knalltøft å oppnå den veksten vi skal 
gjennom. For ikke bare skal vi bygge om 
og firedoble produksjonen, vi skal også 
gjennom en slags industriell revolusjon 
de neste årene, fastslår han som overtok 
fabrikksjef-jobben omtrent på denne tiden 
i fjor.
Cato bruker ord som ‘big data’ og ‘cyber’ 
og ‘industri 4.0’. For, nemlig: på ‘vanlig’ 
automatisering, robot-teknologi, effektiv et-
terbehandling av ingoter – der er Kina like 
gode, kanskje bedre. Men:
- På driften av ovnene, å få størst mengde 
superren kvalitet ut av smelten vi legger 

inn – det er der vi skal være best, fortset-
ter han.
- At vi bruker de enorme datamengdene vi 
samler inn til å lære maskinene å forutse 
og varsle endringer, lenge før det er synlig 
med det menneskelige øye. Der skal vi bli 
best. Vi bruker teknologien, ‘big data’, til 
å øke produksjonen vår.

KAN KUTTE ENDA MER
Det er rett og slett denne økningen alt 
dreier seg om i Norwegian Crystals nå. 
Prisene har nemlig fortsatt å falle, senest 
til godt under 70 amerikanske cents for en 
monowafer. Og da, siden dette tilsvarer 

noenlunde dagens variable kostnad pr. 
wafer, er det en sterk volum-økning som 
skal gi lavere enhetskostnad. Og deretter 
pene pluss i driftsresultatet, etter at de fem 
første driftsårene riktignok har gitt heftig 
omsetningsvekst, men også heftige minus i 
driftsresultatene.
- Det er gjort veldig mye bra på kostnads-
reduksjon til nå. Men, det som er ekstra 
hyggelig er at vi nå ser at det fortsatt er 
store ting vi ikke har gjort.
- Ja, dette dreier seg om å utnytte teknolo-
gi. Og ikke bare dra ingoten raskt gjennom 
ovnen, men også feilfritt og uten tap. Det 
er da vi drar nytte av operatører som til fin-
gerspissene er oppdatert på teknologi-bruk.

ENDRER KULTUREN
I vår står de viktige oppgavene i kø for den 
hardtarbeidende lederen og hans hardtar-
beidende stab. For eksempel at all produk-
sjonsledelse flyttes til og foregår på…..
gulvet i produksjonen. Der foregår møter, 
der er tavlene, der er staben som ‘eier’ 

utfordringene.
- Vi skal gjennom en kulturendring. Heldig-
vis har vi en stab som er vant til endringer 
og tackler det bra, mener Cato.
Som snart kan ønske de første båtlastene 
velkommen med 144 ovner, som skal 
installeres i tillegg til de 66 fabrikken har 

Tøff bransje og knalltøff 
vekst
Kravene til operatøren
Hvordan Kina skal slås

Waferprisene faller fortsatt, 
og kostnadskutt-racet har 
vært heftig. Men nå kom-
mer: 144 nye smelteovner, 
50 prosent vekst i staben og 
firedobling av produksjo-
nen. Den som endelig skal 
gjøre Norwegian Crystals til 
god og stor butikk.  

Lederen
CATO LUND,
 NORWEGIAN
CRYSTALS "Vi skal gjennom en kulturendring. Heldigvis har vi en stab 

som er vant til endringer og tackler det bra.

i dag. Og derfor omfattende ombyg-
ging av lokalene og infrastrukturen. 
Norwegian Crystals har allerede finan-
siert ovn-kostnaden, nå skal resten av 
700-millioner-investeringen på plass.
- Så har vi sagt at vi ikke skal gi oss 
med denne ene fabrikken – vi ønsker 
å doble den nye produksjonen på nytt 
igjen. Men dét er ikke blitt en plan 
ennå, det er bare en visjon, smiler han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

CATO LUND

Norwegian Crystals AS 
(NC)
Monowafer-produsenten ble eta-
blert 4. juli 2012 av tidligere Meløy 
Næringsutvikling-sjef og ScanWa-
fer-etablerer Reidar Langmo (f. 
1954). I 2013 kjøpte selskapet den 
tidligere mono-fabrikken fra bo-
styret etter REC Wafer-konkursen, 
og startet produksjon av mono-
krystallinske ingoter, som igjen 
sages til wafere hos utenlandske 
leverandører. Selskapet besluttet i 
desember i 2017 å firedoble dagens 
produksjonseffekt fra fabrikken, 
og investerer om lag 700 millioner 
kroner i ombygging og utvidelse av 
smelteovn-parken fra dagens 66 til 
200 ovner. Utvidelsen gjennomfø-
res i år og neste år og betyr minst 
50 nye arbeidsplasser i bedriften. 
Største eier i NC er Amsterdam-
baserte Global Cleantech Capital 
(kontrollerer 34 prosent), Oslo-ba-
serte Energy Future Invest AS (14,3 
prosent) og Langmo’s eget selskap 
Rebelijo AS (11,6), mens Gøran 
Bye er administrerende direktør og 
Cato Lund fabrikksjef i Glomfjord. 
NC omsatte i 2016 for 223 mil-
lioner kroner, og har i dag noe over 
100 ansatte, inkludert fem lærlinger.

Tekst: Edmund Ulsnæs 

Cato Lund (46)
Opprinnelig fra Sulitjelma, tok 
elektrofag ved Fauske videregå-
ende skole og ble deretter lærling 
hos Salten Kraftsamband (SKS) 
samme sted. Deretter jobbet Cato i 
fem år for Svalbard Samfunnsdrift 
med høyspent og lavspent strøm, 
før turen gikk tilbake til SKS som 
energioperatør med ansvar for 
drifting og forbedring av vedlike-
holdsstyringen i ulike kraftverk. 
Her videreutdannet han seg i 
ingeniørfag og ledelse. Senere ble 
han ansatt som leder i elektroavde-
lingen hos Store Norske Spitsber-
gen Kulkompani på Svalbard, der 
han ett år senere ble teknisk sjef og 
deretter produksjonssjef, med viktig 
ansvar for forbedring og rasjonali-
sering av driften på Svalbard. Cato 
Lund tiltrådte som fabrikksjef hos 
Norwegian Crystals i juni i fjor, 
etter en periode i samme stilling hos 
Sibelco Nordic i Alta. 

Tekst: Edmund Ulsnæs
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Som leder er Cato 
Lund opptatt av å 
flytte avgjørelser og 
problemløsning dit 
det hører hjemme – ut 
i produksjonen, nær 
hendelsen. Nå skal 
han lede en knalltøff 
vekstperiode som skal 
gi Norwegian plussre-
sultater etter fem år 
med heftig minus.
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NC ER ÅRETS BEDRIFT
- Dette er stor stas, og jeg er 
veldig beæret over at vi har 
blitt kåret til årets bedrift i 
Meløy, sa fabrikksjef Cato 
Lund i Norwegian Crystals.

- Dette er de ansattes fortjeneste, sa Cato Lund og Anders Strøm, da de tok imot prisen som årets bedrift på Meløyseminaret på Halsa.

Sammen med HR-sjef Anders Strøm 
representerte han Norwegian Crystals på 

årets Meløyseminar på Halsa. Først og 
fremst for å holde foredrag om bedrif-
tens produksjon og framtidsvisjoner, 
men også som stolt mottaker av prisen 
for årets bedrift. 
- Vi har jobbet utrolig hardt for å komme 
dit vi er i dag, og det derfor kjempeartig 
å få en slik oppmerksomhet fra et samlet 
næringsliv, kunne han fortelle. 
Juryen bak prisen er styret i Meløy Næ-

ringsforum, og i sin begrunnelse trakk 
de fram den innsatsen som er lagt ned, 
resultatene de har nådd og ikke minst 
den betydningen de har hatt for å bidra 
til å gjenopprette økonomisk optimisme 
og fremtidstro i Meløy.
- Vi har opplevd å få mye støtte fra både 
kommune og lokalt næringsliv. Uten 
denne støtten ville dette vært umulig 
å gjennomføre, slik vi har gjort. Ei-

UTVIKLING AV ENKELTMENNESKER OG BEDRIFTER

www.kompetansehusetmeloy.no

KOMPETANSEHUSET MELØY

KOMPETANSEHUSET
MELØY

Trenger du mer kunnskap om bruken av Excel? 
I mai tilbyr vi Excel-kurs, nivå 2! 

Mer informasjon: lill@mbs-as.no 
eller tlf./sms: 95 40 18 12

Opplæringskontoret er også på jakt etter lærlinger i flere fag – kontakt Thomas på tlf. 93006114!

Industriarbeideren begynner nå i ny 
jobb hos INVIS, i de stilleste lokalene i 
industriparken.
- Jeg har egentlig lenge hatt lyst til å 
jobbe for INVIS. Jeg har hatt kontakt 
med dem gjennom ulike prosjekter hvor 
jeg har jobbet før, og det har sett veldig 
spennende ut det de har drevet med. Jeg 
gleder meg derfor veldig til å bli en del 
av den dyktige staben der, sier han.
Jan-Roger tar med seg solid industrier-
faring inn i bedriften, med bakgrunn fra 
vedlikehold og mekanikk i PQ Silicates, 
Semek og nå sist fra Bilfinger hvor han 

JAN-ROGER SETTER SEG NED
- Det blir spennende å 
prøve å sitte i ro og ha det 
stille rundt seg, ler Jan-
Roger Krokstrand (47).

Jan-Roger Krokstrand går fra Bilfinger 
til INVIS i mai.

har drevet med maskinering de siste 
årene.
- For fire år siden begynte jeg på tek-
nisk fagskole, mest for å få litt utvikling 
i min egen kompetanse på maskinfag. 
Det var et veldig lærerikt studium, 
som ga et solid innblikk i det jeg har 
drevet med i mange år. Nå skal denne 
kompetansen brukes til å jobbe i ulike 
prosjekter. Kanskje også for min gamle 
arbeidsgiver Bilfinger, som er kunde 
hos INVIS, sier han.
Jan-Roger bor på Ørnes og er gift med 
Vibeke Krokstrand. Sammen har de to 
voksne barn. 

Tekst: Rune Meosli Foto: Edmund 
Ulsnæs

Tre dyktige realfag-elever ved Meløy 
videregående skole på Ørnes har fått nyttig 
støtte i videre utdanningsvalg.

STIPEND-STIMULERTE

- Dra ut til utdanning, men 
kom gjerne tilbake. Til oss, 
sa markedssjefen.

Hyggelig og økonomisk realfag-oppmuntring til Selina Johnson (f.v.), Markus Limstrand og Annie Engen. Fra markedssjef Reinert Aarseth i Meløy Energi.

- Det er viktig at samfunnet utdanner 
dyktige folk til realfagkompetanse. For oss 
er ingeniører til energifeltet kjempeviktig, 
og jeg håper noen av dere går den veien, sa 
Reinert Aarseth i Meløy Energi.
Han kom i forrige uke på lunsjbesøk ved 
skolen, og hadde spennende nyheter. Tre 
elever hadde søkt på energistipendet - 
fjorårets nyvinning fra Meløy Energi. Og, 

nå kunne alle tre stolt motta diplom og de 
10.000 kronene som skal fordeles over to 
studieår – Selina Johnson, Markus Lim-
strand og Annie Engen.
- Vi satser på ulike samarbeid for å kunne 
dele ut disse stipendene, fordi vi tror det 
kan bidra til økt motivasjon, sa studierektor 
Kirsti Kvehaugen under utdelingen.
- Og for at dere skal tenke framover, løfte 

blikket og se hvilke muligheter dere har!
Tidligere dette skoleåret har hun sendt to 
elever på studiereise til EU-basen Brüssel 
(samfunnsfag), to til Norges maktkorri-
dorer i Oslo (samfunnsfag) og to til tyske 
München og spanske Barcelona (språkfag).

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
ere, investorer og ledere har også gjort 
sitt, men dette er først og fremst alle 
de ansatte sin fortjeneste. Uten våre 
dyktige medarbeidere ville vi aldri klart 
å komme dit vi er i dag, sa Cato etter 
prisutdelingen.

Tekst og foto: Rune Meosli
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- Opplegget treffer blink, det er veldig godt 
spisset på det vi gjør. Og viktig å møte 
kolleger fra hele landet og diskutere felles 
utfordringer, fast-
slår Rose Olsen.
- Det er utrolig bra 
at arbeidsgiveren 
vår investerer så 
mye i de ansatte – 
kostnaden på hver 
ansatt som gjen-
nomfører er minst 
300.000 kroner! 
sier lederen ved 
Marine Harvest 
sitt smoltanlegg i 
Glomfjord.

VILLE HA MER
Marine Harvest-akademiet. Det ER like 
innholdsrikt som det høres ut, og nå er det 
Lise (29) og Eirik (23) sin tur. I samarbeid 

SATSER PÅ SINE
Snakker om bedrift som ser 
verdien i sine ansatte! Ma-
rine Harvest investerer over 
300.000 kroner for hver 
ansatt som gjennomfører 
Marine Harvest-akademiet. 
Nå er det Lise og Eiriks tur.

De gleder seg til mer kunnskap om fiskevelferd, økonomi og ledelse, Lise Wallmann og Eirik Falk. Nå er de i gang med det omfat-
tende Marine Harvest-akademiet. 

Rose Olsen

Eirik Falk 

23 år, bor på Ørnes. Sommerjobber hos 
Marine Harvest siden han var 14 år, senere 
lærling, fagbrev og jobb som driftstekniker. 
Driftslederassistent siden i fjor sommer.

Lise Wallmann
29, bor på Reipå. Lærling i akvakultur 
fra 2006, fast ansatt som driftstekniker 
siden -08, og er tillitsvalgt for de ansatte. 

med Nord Universitet videreutdanner 
nemlig havbruksgiganten flere titall 
ansatte hvert år. Akademiet består i 
seks fag på seks semestere, tre samlin-
ger hvert semester, fordelt på Stjørdal 
og Bodø. 60 studiepoeng og verdifullt 
kursbevis.
- Jeg ville ha mer faglig og teoretisk 
kunnskap, etter 12 år. Så åpner det 
seg jo nye muligheter i bedriften av 
og til, og da er jeg klar for dem når de 
kommer, sier Lise Wallmann, som er 
driftstekniker og tillitsvalgt.
- Jeg merker at jeg savner en del kunn-
skap, nå når jeg er blitt assisterende 
driftsleder og må se det vi gjør i en 
større sammenheng. Spesielt gleder jeg 
meg til forelesningene i oppdrettsøko-
nomi, mener Eirik.

OMDØMME-BYGGING
For nå er det fag som HMS, kvalitetsle-
delse og fiskevelferd som opptar de to 
som både er unge og erfarne, og har satt 
seg på skolebenken med universitets-
studier. Dyktige forelesere, ja, men også 
diskusjonsgrupper med Marine Harvest-
kolleger fra hele landet og i alle aldere og 
med ulik bakgrunn.
- Det gir en god følelse at ledelsen har tro 
på oss, det gir ekstra motivasjon, mener 
Lise, som synes teori er artigere nå enn da 
hun var enda yngre.

- Og siden det er mange utenfra som har 
meninger om det vi driver med i denne bran-
sjen, er det viktig å ha gode kunnskaper for å 
bygge omdømmet vårt, sier Eirik.
Leder Rose mener ansatte som får mer kom-
petanse, yter mer. Mange i Glomfjord-staben 
har gjennomført akademiet, også hun selv.
- De trives enda bedre når de satses på, de 
blir bedre rustet for jobben, og dette skaper 
et bedre arbeidsmiljø, sier hun fornøyd.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Solhaug Byggevare AS ble opprinnelig etablert 5. desember 1986, som Ken-H. Solhaug Bygningsfirma. 
Dagens aksjeselskap ble etablert i 2003, og eies 51 prosent av SN Gruppen i Sandnessjøen og Mosjøen, 
og 49 prosent av Solhaug-Gruppen, der Ken-Henry Solhaug er største eier. Solhaug Byggevare AS hadde i 
2016 driftsinntekter på 49,2 millioner kroner, og har i dag 25 ansatte. Daglig leder er Anita Taraldsen.  

Enten du skal bygge et nytt hus eller pusse opp det 
gamle, så har vi det du trenger. Dette kan vi, enten 
det gjelder råd om bygg-tekniske løsninger eller 
hvilke varer og verktøy du trenger.   ANITA TARALDSEN"SOLHAUG BYGGEVARE AS

Halsa: Holandsfjordveien 164
8178 Halsa
Ørnes: Spildra, 8150 Ørnes
Tlf: 75 72 14 40
post@solhaugbyggevare.no
www.monter.no

Solhaug Byggevare AS

- Du kan si det slik: jeg stiller 
diagnosen, og så er det Ronny 
her som hjelper kunden å finne 
medisinen som trenges, smiler 
Linus Larsson.
Ja, for i arbeidet for å forbedre 
en produksjon, finnes nemlig en 
‘sykdom’ som alle absolutt alle 
virksomheter har felles:
- Flaskehalsene. De er det eneste 
som har hensikt å sette fokus på 
i produksjonsflyten. Og når en 

SIMULERING 
SKAL STYRKE
Viktig milepæl og 
forbedring for forbe-
dringsekspertene: 
Simonsson & Wider-
berg har gjort sin 
første ansattelse.

Viktig milepæl for Ronny Widerberg (t.h.) i Simonsson & Widerberg Lean Consulting: han og partner Ulla 
Simonsson har gjort sin første ansettelse. Linus Larsson (24) fra Åre i Sverige er ny mann på laget.

flaskehals er fjernet, flytter den 
seg, slik at man må lete videre.
- I dette arbeidet er min datasimu-
lering svært effektivt!

SIMULERING LØSER
Nå har han sluttet seg til de andre 
forbedringsrådgiverne. Altså i 
Simonsson & Widerberg Lean 
Consulting, som har kontora-
dresse i lille Storvik, men kunder 
i både Norge, Sverige og Europa. 
Og mens Ulla Simonsson og 
Ronny Widerberg er kjent for sin 
effektive visualisering på tavle, er 
denne 24-årige maskiningeniøren 
ekspert med andre verktøyer i 
forbedringsarbeidet.
- Datasimulering er utrolig effek-
tivt for å teste scenarier og forutse 
konsekvensene av endringer som 
gjøres i en produksjon. For større 
virksomheter kan det bli svært 
kostbart hvis man beregner slikt 
unøyaktig, sier Linus.
- Jeg lager først en korrekt modell 
på nå-situasjonen. Etter dette 
kan jeg raskt se hvor forbedrin-
gene må gjøres for å bli kvitt en 
flaskehals.

VILLE UTVIKLE, FORBEDRE
Født, oppvokst og bosatt i Jämt-
land i Midt-Sverige, nå bosatt ved 
Åre, noen mil vest for fylkesho-
vedstaden Östersund. Linus fulgte 
opp med ingeniørstudier etter å ha 
tatt tekniske fag på videregående.
- Men, under studiene bruker 

man lite tid på å lære produksjon. 
Mens jeg, jeg er egentlig vel så in-
teressert i produksjon og prosess-
utvikling, som jeg er i maskiner. 
Altså det som kan utvikles og 
forbedres, slik at kunden min kan 
tjene mer penger, smiler han.
Denne interessen deler han altså 
med sin mor Ulla, og nå har han 
altså selv latt seg ansette i familie-
bedriften som ble etablert i 2012.
- Nord-Norge er flott å ha som 
base, det er storslagent på alle 
måter. Og her finnes alle typer 
industri som vi kan hjelpe med 
forbedringsarbeid, mener Linus.

NÆRT HJERTET
Simonsson & Widerberg Lean 
Consulting har allerede internasjo-
nale kundereferanser som IKEA, 
Volvo og Trioplast, men har de 
siste årene også hjulpet en rekke 
bedrifter i Bodø, Gildeskål og 
Meløy. Linus Larsson samarbeider 
i dag med virksomheter i Jämtland 
og Härjedalen, der Simonsson & 
Widerberg nylig ble engasjert til 
å hjelpe viktige bedrifter i deres 
forbedringsarbeid.
- Jeg tror jeg lærer mye mer av å 
jobbe i vår type bedrift, enn i et 
stort selskap. Her kan jeg møte 
folk på gulvet, være nært hjertet i 
en virksomhet og gi håndfaste råd 
til forbedring, slik som Ronny og 
Ulla er aller best på.

Tekst og foto: Edmund UlsnæsLinus Larsson 

De trives enda bedre når de satses på, de blir bedre rustet 
for jobben.

ROSE OLSEN
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I 2007 dukket 17-åringen Joachim fra Sort-
land opp på kontoret til Jan Tore Roksøy i 
Meløy Energi. Jan Tore klarte å se forbi de 
moderate karakterene, og til kolonnen for 
fravær - som viste null. Dermed fikk han 
læreplassen han var ute etter. 
- Det passet meg veldig bra. På den tiden 
bodde mora mi på Halsa, så jeg flyttet inn 
til henne og tok buss til Ørnes hver morgen, 
noe som viste seg å være litt upraktisk. 
Etter hvert fikk jeg en hybel rett over gata 
her, og da kunne jeg bare rulle ut av senga 
og rett på jobb, ler han.

MEKANIKERSPIRE
Egentlig skulle Joachim bli mekaniker. 
Oppvokst på gård, som hobbymekker og 
med interesse for store maskiner, lå det an 
til en karriere innen mekaniske fag.
- Men noen kompiser mente at vi burde gå 
elektro, og bli elektrikere i stedet. Det var 
nemlig raskeste vei til Nordsjøen og de 
store pengene, så da gjorde vi det. Ingen 
av oss kom oss til Nordsjøen, men jeg fikk 
interesse for faget, og etter utplassering hos 
Vesterålskraft fikk jeg virkelig lysten på å 
jobbe innen kraft, i stedet for installasjon. 

UVÆR OG ACTION
Siden har Joachim jobbet for Meløy Energi.
- Å være energimontør i Meløy Energi 
er svært allsidig. Vi er jo et relativt lite 
verk, så da får vi være med på alt som 
skal gjøres, fra kraftstasjonen og fram til 
husveggen. Og det aller meste av jobben 
er definitivt utendørs, så dette er ikke rette 
jobben for folk som ikke liker frisk luft. I 
vinter har det jo vært helt fantastisk, med 
sol og godt vær har vi fått god ‘valuta for 
pengene’. Men for de av oss som ikke er 
riktig rett, så er det i storm og uvær det 
virkelig er fantastisk å være ute. Når du 
kjenner regnet pisker mot ansiktet, haglet 
som slår og man er våt og klam og fæl… 
eller som vi sa i militæret: Når det er mye 
HAT ute og går.
- Liker du deg da?
- Ja! Det er da man får kjenne på naturen. 
Når folk flest går inn og gjemmer seg for 
uværet, er det vi som må ut og ‘stå han av’. 
Og det kan være vel så artig som godværs-
dager.
- Så du liker litt action?
- Ja, det er klart. Så lenge vi har god sik-
kerhet og ivaretar HMS-kravene, er det 
friskt å farte rundt med båt, ATV, lastebiler 
eller helikopter. Etter et halvt år i jobb tok 
jeg båtførerkurset, og nå har jeg lappen til 
lastebil også, smiler han.
De jobber ofte mot klokka når de skal ut og 

- Det har vært en veldig fin læretid i 
bedriften. Jeg har trivdes godt og fått 
en grundig og god opplæring, noe alle 
prøveresultatene tyder på, smiler han.
Etter at Arvid sluttet på mekanisk 
grunnkurs i videregående, begynte han 
å jobbe på lageret til Solhaug, og fikk 
etter hvert lærekontrakt med bedriften. 
Teorien har han tatt som privatist, i til-
legg til kveldsundervisning i logistikk-

MONTÉR KLEKKET 
FAGMANN
Læretiden er straks over, og lærlingen Arvid Krogh 
(22) fikk nylig bestått sin fagprøve til meget godt. 
Med dette har Montér klekket ut nok en fagmann i 
logistikkfaget.

Lageret på Montér har vært en god læreplass for Arvid Krogh.

Sjefen spanderte kake på Arvid og staben, da fagprøven var bestått. Foto: 
privat.

fag. Nå skal han jobbe ut kontrakts-
tiden på lageret til Montér Solhaug 
Byggevare på Ørnes, men etter juli er 
han klar for nye utfordringer.
- Jeg håper at jeg kan få jobb i nær-
området, men er åpen for å flytte på 
meg om nødvendig sier neverdalsgut-
ten Arvid.

Tekst og foto: Rune Meosli 

Profilen: 
Joachim Pedersen

Joachim Pedersen (27)
Opprinnelig fra Sortland, bosatt på Ørnes.
Samboer med Siri Økdal Berg (30) og datteren Evelinn (5 mnd)
Energimontør og tillitsvalgt i El&IT i Meløy Energi AS.

TRE HEFTIGE ÅR
Energimontør Joachim Pe-
dersen i Meløy Energi, har 
på tre år gått fra å være en 
‘ballhest’ til å bli en pud-
ding. Og det er han veldig 
fornøyd med.

En del av jobben er å være klar for jobben. Joachim sørger for at utstyret alltid er klart 
til nye oppdrag.

rette feil på linja. I andre enden av linja kan 
det befinne seg gårder med dyr, oppdretts-
anlegg eller annen viktig produksjon, som 
alle er helt avhengige av kraften.
- Det er forskjell på om liv og helse står på 
spill, eller om det bare er gamle Gundersen 
som er på hytta og ikke får med seg påske-
nøttene. De samfunnsmessige konsekven-
sene er absolutt en del av skjønnet som vi 
må utvise. Heldigvis har vi flinke ledere, 
med god lokalkunnskap, som gjør denne 
vurderingen for oss, sier han.

MER UTDANNING
Det er mye fysisk tungt arbeid i hverdagen 
som energimontør. Selv om hjelpeutstyret 
har blitt bedre og installasjonene lettere, er 
det fortsatt mange tunge tak i jobben.
- Ja, stolpene blir jo ikke lettere, og terren-
get blir ikke flatere med årene. Jeg er vel 
fortsatt i en alder da tungt arbeid gjør meg 
sterkere, men det er vel ikke lenge igjen 
før jeg vil kjenne det annerledes. Derfor 
har jeg så smått begynt å sikre meg litt for 
framtida også, ved å ta videreutdanning på 
teknisk fagskole, sier han.
Om et par måneder reiser han til Tromsø og 
siste samling i et treårig studium i elkraft-
faget med regnskap og lederskap, som gjør 
ham rustet for større og mer ansvarsfulle 
jobber. 

I storm og uvær det virke-
lig er fantastisk å være ute. 
Regnet pisker mot ansik-
tet, haglet slår, man er våt, 
klam og fæl… og virkelig 
hater. Da får man kjenne på 
naturen.

JOACHIM PEDERSEN

Vi er i grunnen sauer alle 
sammen, og trenger både 
gjerder og gjetere for å 
kunne gå samlet i riktig ret-
ning.

JOACHIM PEDERSEN

Det har vært tre travle år for Joachim Peder-
sen. Med jobb, utdanning, stifting av familie 
og spenstige prosjekter. Nå ser han fram til 
noen måneder med pappapermisjon.

- Utdanningen har gitt meg et større per-
spektiv på det jeg allerede gjør, og en mye 
større forståelse for de store sammenhen-
gene, og de ulike rollene som trengs i en 
bedrift som Meløy Energi. Alle trengs for 
å nå det målet vi har, både montører og le-
dere. Vi er i grunnen sauer alle sammen, og 
trenger både gjerder og gjetere for å kunne 
gå samlet i riktig retning, ler han.

FAMILIEFAR
Men det har vært travle tre år, i full jobb 
ved siden av studier. I tillegg har han fun-
net seg kjæreste, forlovet seg, fått en datter 
og kjøpt seg hus
- Ja, det har virkelig gått unna ei tid. Nå har 
jeg ei lita Evelinn på fem måneder, og det 
har vært djevelsk artig, og jeg nyter virke-
lig rollen som familiefar. Jeg har jo vært 
en ‘ballhest’, som tok den overtida man 
fikk lov til, men nå har jeg fått litt andre 
prioriteringer.
- Så nå har du blitt en myk mann?
- Ja visst. Nå er jeg en skikkelig pudding, 
ler han stolt.
Til tross for dette sa han likevel ja til å 
overta som tillitsvalgt i El&IT-klubben 
på jobb, og har nettopp avsluttet et stort 
prosjekt på Cargill hvor han var bas.
- Jeg angret en stund på at jeg takket ja 
til det siste. Det kom midt oppe i en stor 
oppgave med studiene, og det ble mange 
tidlige morgener og seine kvelder i den 
perioden. Men prosjektet var veldig interes-
sant, og det var artig å prøve seg som bas 
på et prosjekt for en annen aktør. Å jobbe 
slik ga i grunnen mersmak, men neste gang 
skal det ikke skje ved siden av studier og 
en fem måneders datter hjemme, sier han 
bestemt. 
Og etter sommeren blir det endelig litt 
lavere tempo for Joachim.
- Ja, da skal jeg ha pappapermisjon, mens 
samboeren skal begynne i ny jobb på Euro-
pris. Det blir helt prima å kose seg hjemme 
med Evelinn, og trille tur til mammaen på 
jobben, avslutter Joachim.

Tekst og foto: Rune Meosli
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- Det var nok utsikten til jobb og penger 
som først drev meg inn på akvakulturspo-
ret. Dette er jo den nye oljen, og har en 
spennende framtid, ler Elisabeth.
Nå tar de del i fagkunnskapen og gleder seg 
over den raske og spennende utviklingen 
innen næringa.
- Etter hvert som jeg lærer mer, og får 
prøvd meg i yrket, blir det bare mer og mer 
interessant, mener Marita.

HESTEJENTER
Marita og Elisabeth er de eneste lærlingene 
i bedriften, og kjenner hverandre godt fra 
før fra både skolegang på Ørnes og felles 
hesteinteresse.
- Ja, vi har egne hester begge to, og har 

LÆRER ‘DEN NYE OLJEN’
Marita Stavnes (19) og Eli-
sabeth Riise (19) er begge 
lidenskapelig opptatt av 
hest, og kjenner hverandre 
godt fra dette miljøet. Nå 
jobber de sammen om å bli 
god på laks.

Marita Stavnes og Elisabeth Riise (innfelt) er begge hestejenter, lærlinger hos Sundsfjord Smolt og med stadig økende interesse for oppdrettsnæringa.

tilbragt mye tid sammen i stall og på ride-
bane, sier Marita.
- Det er kjekt å ha noen kjente å henge seg 
på når man kommer helt fersk inn i jobben, 
men nå har jeg jo blitt kjent med de andre 
også, sier Elisabeth.
Marita går mot slutten av sin læretid i 

bedriften, og skal ta fagprøven til somme-
ren. Hun går i vanlig skiftarbeid, og trives 
godt med det. Elisabeth har enda et år på 
seg før hun kan kalle seg røkter, og jobber 
kun dagtid.
- Men vi treffes når jeg går dagskift, smiler 
Marita.

LÆREVILLIG
Begge to er overbevist om at de er på den 

beste arbeidsplassen.
- Jeg lærer mye hele tiden, og det virker 
som om alle de ansatte er opptatt av at jeg 
skal lære mest mulig, sier Marita. 
Dette er Elisabeth enig i. Som lærling har 
hun en fast veileder som følger opp lære-
planen, men det er mest på den formelle 

Det beste med å jobbe her er at det alltid er noe nytt som 
skjer. Vi har et veldig moderne anlegg i fortsatt vekst.

MARITA STAVNES

biten.
- Ja, det spiller ingen rolle hvem jeg spør. 
Hele gjengen er veldig behjelpelige og 
trivelige her, sier Elisabeth.

SPENNENDE MED UTVIKLING
Marita og Elisabeth er helt enige om hva 
som er det beste med jobben.
- Det beste med å jobbe her er at det alltid 
er noe nytt som skjer. Vi har et veldig mo-

derne anlegg i fortsatt vekst. Det er spen-
nende med den utbyggingen som foregår 
nå, hvor vi skal få et helt nytt RAS-anlegg, 
sier Marita.
- Og selve næringa er veldig interessant 
i seg selv, med masse ny teknologi og et 
marked i stadig utvikling, sier Elisabeth.

ØNSKER RØKTERJOBB
Til sommeren er Marita ferdig med sin 
læretid, og skal deretter få seg fast jobb i 
næringa.
- Jeg håper selvfølgelig at jeg får meg jobb 
her etter læretiden, men det blir nok en del 
konkurranse om ledige jobber. Det beste 
jeg kan gjøre nå er å lære meg masse, og 
bli så flink og selvstendig som mulig, sier 
hun.
Elisabeth har ennå ett år på seg før hun 
trenger å bekymre seg for dette.
- Nå konsentrerer jeg meg først og fremst 
om å jobbe, lære og ta fagbrev som røkter. 
Om det blir mer utdanning eller jobb etter 
det, skal jeg vurdere senere. Akkurat nå 
trives jeg godt med det jeg gjør, smiler hun.

Tekst og foto: Rune Meosli
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