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- Vår høysesong er normalt på sen-
høsten og vinteren, mens sommeren 
er roligere, og gir rom for å komme à 
jour med ting som har måttet vente, 
forklarer Roy-Hugo Grønås.
- Nå i det siste har vi måttet jobbet 
overtid for å rekke over oppdragene, så 
dette er ikke vanlig sommer for oss. Vi 
har sterkt behov for mer folk!

Må vente på mer lager
Meløy Notbøteri-sjefen viser Ny Næ-
ring rundt. Produksjonslokalene som 
det siste året er blitt betydelig utvidet 
og ansiktsløftet, kan nå tas i bruk. En-
delig gode garderobeforhold, moderne 
pause- og spiserom, og selve produk-
sjonsarealet er utvidet med om lag 30 
prosent sammenliknet med tidligere.
- Mens det nye lagerbygget, som virke-
lig skal forbedre driften og kapasiteten 
vår – det er nok ikke på plass før ved 
slutten av året, vedgår han.
18 nye lagringssiloer med tak over 
skal nemlig doble lagerkapasiteten fra 
dagens 5.000 kubikkmeter not, til om 
lag 10.000. Men, fordi det fortsatt 
lugger i den nødvendige kaiutvidelsen 
på Sørheimbrygga, trekker det også ut 
med oppføringen av det nye lagerbyg-
get for nøter – det som i flate skal bli 
om lag 15 x 25 meter.

Langt mer lettvint
Det er altså et drøyt år siden rivear-
beidet begynte, det som medførte at 
notbøteriet for aller første gang kjørte 
fellesferie - arbeidsforholdene ble for 
krevende. Og fortsatt er det altså altfor 
tidlig å ferdig-feire.
- Men vi har selvsagt allerede mye 
bedre arbeidsforhold, og produksjonen 
går mer lettvint. Likevel er lageret 
fortsatt overfylt, og derfor blir det mye 
intern omflytting, og produksjonen 
må ofte avbrytes når båter skal hente 
brukene sine, oppsummerer han ståa i 
månedsskiftet juni-juli.
Sammen med huseier Sørheimbrygga 
AS, vurderte Meløy Notbøteri AS å 
bygge om og ut allerede for 7-8 år si-
den. Usikker markedssituasjon bremset 
planene, før en kraftig nedgang la dem 
helt på is. Ny oppgang og behov for 
bygningsmessige grep var så bakgrun-
nen for 30-millionerprosjektet som ble 
påbegynt i fjor vår.

Men trenger mer folk
- Og nå har dere bygget for framtiden?
- Når det gjelder nybygging og repara-

Bedre, men ikke i mål
Produksjonen er mer lett-
vint, og arbeidsforholdene 
betraktelig bedre. Og mar-
kedssituasjonen: uvanlig 
gunstig. Men, ved Meløy 
Notbøteri venter man fort-
satt på den aller viktigste 
utbygging-forbedringen…

Gjennom en krevende om- og utbygging klarte Meløy Notbøteri å levere gode tall i 2020. Daglig leder Roy-Hugo Grønås forteller også 
at svak norsk krone i valutamarkedet bidrar til økt konkurransekraft fra Halsa i Meløy. På bildene ser vi den nye utsalgsavdelingen og 
de utvidede produksjonslokalene. Fra lufta ser vi kaia som er under utvidelse, den som skal gi plass til et svært viktig lagerbygg på 
15 x 25 meter.

I det siste har vi måttet jobbet 
overtid for å rekke over opp-
dragene, så dette er ikke vanlig 
sommer for oss. Vi har sterkt 
behov for mer folk.

ROY-HUGO GRØNÅS

sjon av nøter for store kystbåter og 
ringnotflåten, så tror vi dét. Når det 
gjelder lagerkapasitet, så trodde vi jo 
etter forrige utbygging at vi aldri kom 
til å trenge all den plassen vi fikk – nå 
bygger vi ut til det dobbelte, smiler 
han.

I det krevende året 2020 nådde Meløy 
Notbøteri AS budsjettmålene sine på 
både inntekter og driftsresultat, og ser 
derfor lyst på å oppnå jevn vekst de 
neste årene – nå med større produk-
sjonslokaler og langt større lager.
- I dag er vi 10 ansatte, men vi ser at 

vi trenger å være 11-12, så vi leter 
etter folk. Og som nevnt ble denne 
sommeren helt uvanlig, ved at det 
er stort trøkk.

Tjener på svak krone

- Blir dét den nye normalen?
- Ja, dette gjenstår å se. Men, vi ser 
at Brexit gjør at den norske flåten 
nå må fiske mer makrell i norsk 
sone, og lengre nord og på andre 
tidspunkter enn før. Dette kan gi 

oss en boom nå, men at det blir 
mindre til høsten, vi får se.
- En annen sak som er gunstig 
for oss nå, og som det er viktig å 
utnytte, er at den norske krona 
er svak i forhold til dollaren og 

euroen. Dette gjør at konkurren-
tene våre får større kostnader ved å 
handle produktene sine utenlands, 
og at det blir mer attraktivt å mon-
tere i Norge, slik vi gjør. Dermed 
er Meløy Notbøteri for tiden mer 

konkurransedyktig og får oppdrag 
som vi for får år siden kanskje 
ikke ville fått. Dette forsøker vi å 
utnytte, slår han fast.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

"
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Han kjenner bedriften godt - Jørgen tok 
nemlig fagbrevet som platearbeider i Bilfinger 
tilbake i 2010, etter to år som lærling. Fol-
kene, miljøet, jobben – det å få fast jobb var 
rett å slett litt som å komme hjem!
- Vinkelsliper-lukta gir meg godfølelse, det 
lukter fyrverkeri og krutt. Dét liker jeg! ler 
han. 
- Jeg kjenner til jobben, og hva det består i, 
og det passer meg midt i blinken. Jeg er en 
fyr som liker å jobbe praktisk, finne løsninger 
på problemer og rett og slett bruke hodet, så 
jeg føler jeg passer veldig godt inn her.

Slo til
Jørgen er oppvokst på Reipå, og tok grunn-
skole der og på Ørnes. Utdanningsløpet 
begynte med videregående skole i Glomfjord 
– spesifikt teknikk og industriell produksjon. 
Så har det skjedd mye siden da, for i dag 
sitter Jørgen med to fagbrev – som platearbei-
der og prosessoperatør. 
- Jeg har bodd noen år borte, og jobbet i an-
dre bransjer. Men da vi flyttet hjem til Meløy "

igjen ble jeg etter hvert lærling hos Yara, tok 
fagbrev og jobbet som vikar der etter dét. 
Så i mars i år fikk jeg tilbud om fast stilling 
hos Bilfinger, og jeg slo til. Dét er jeg veldig 
fornøyd med! 

Perfekt match
Det å ha fast jobb skal man ikke kimse av – 
det åpner en del dører.
- Det gir oss mulighet til å eventuelt kunne 
kjøpe hus, fremfor å leie slik vi gjør i dag. I 

tillegg får jeg mer tid sammen med datteren 
min, nå som jeg ikke går skift. Så det har 
vært veldig positivt for meg! forklarer Jørgen. 
Bilfinger passer perfekt for Jørgen, og Jørgen 
passer perfekt for Bilfinger.
- Jeg står på når jeg jobber, og jeg er opptatt 
av at vi leverer kvalitet. Jeg har en del erfa-
ring fra serviceyrker ved å ha jobbet i butikk, 
og det å behandle folk på en ordentlig måte 
synes jeg er kjempeviktig. Både kunder og 
kolleger.

Skapersjel
- En typisk dag på jobb for meg er ikke 
på noen måter typisk, det varierer nemlig 
veldig hva vi holder på med. Og dét liker 
jeg! Fra å reparere skader i fabrikkene til Yara 
til å sveise noe sammen, eller knekke opp 
materiale. Kaffepauser er ikke så viktig for 
meg, kundene betaler jo for at jeg jobber, 
smiler han. 
Og interessen for å lage ting, dét har Jørgen 
med seg fra barndommen.
- Familien til søskenbarnet mitt, Øyvind 
Jacobsen, hadde et nedlagt gårdsbruk med et 
verksted i en av låvene. Der var vi mye, jeg 
var vel sikkert mest i veien, flirer han.
- Vi bygde en olabil, husker jeg. Den ble 
aldri kjørbar, og dét var nok like greit. Men 
det var stas å lage ting. Det synes jeg fortsatt, 
forklarer han. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs og Edmund Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs

Oppvokst på Reipå, i dag bosatt i Storvika. 
Etter grunnskolen gikk han to år ved 
Meløy videregående skole på teknikk 
og industriell produksjon, og tok i 2010 
fagbrev som platearbeider, hos Bilfinger 
i Glomfjord. Etter en periode i Trondheim 
flyttet han nordover igjen, og har både i 
barnehage og som butikkmedarbeider. 
Høsten 2020 tok han fagbrevet som 
prosessoperatør hos Yara Glomfjord. Han 
er samboer med Linn-Eli Larsen Eriksen 
og sammen har de datteren Margrethe (7). 
Jørgen er sønn av Vivi-Ann og Ole Jørgen 
Paulsen. 

Jørgen Paulsen (30)

Er ved begynnelsen
- Det er viktig å holde seg i 
arbeid, synes jeg. Ellers så 
bi man tuillåt! smiler Jørgen 
Paulsen (30). Fra i vinter 
er han ny platearbeider hos 
Bilfinger.

Ny som platearbeider hos Bilfinger er Jørgen Paulsen (30). - Jeg er en fyr som liker å jobbe praktisk, finne løsninger og rett og slett bruke hodet! sier han.

Vinkelsliper-lukta gir meg godfølelse, det 
lukter fyrverkeri og krutt. Dét liker jeg! 

JØRGEN PAULSEN

Etablert i 1995 som OBOS Energi AS, eies i dag av det sveitsiske kapitalforvaltningsselskapet 
Fontavis, og daglig leder er Rein Husebø (f. 1958). Forte Vannkraft har bygget og driver i dag 
15 småkraftverk i Norge. 5-6 nye er under bygging, derav 2 i Gildeskål. Utbyggingene gjøres 
i samarbeid med grunneierne, og kraften selges gjennom Nord Pool AS, en markedsplass for 
elektrisk kraft i Norden og Baltikum.

Etablert i 1970 som Reipå Knuseri og Sorteringsverk, eies i dag av Frank Robert Svends-
gård (f. 1970). Bedriften sysselsetter om lag 20 ansatte innen hovedsakelig nyetablering og 
renovering av vannverk, avløp og vei, men også grunnarbeid og bygg. Årets bedrift under 
Meløy Næringsforums Meløyseminaret i 2017, og fikk Meløy kommunes næringspris i 2020. 
Driftsinntekter 2020: 33 millioner kroner.

Forte Vannkraft ASReipå Knuseri AS

- Rydding av traséer i år, rørgater legges neste 
sommer, begge kraftverkene ferdig i slutten 
av 2023.
Sveinung Rud gir oss stikkordene, han er 
utbyggingssjef i Forte Vannkraft AS. Nå ko-
ordinerer han utbyggingen av to småkraftverk 
i Gildeskål samtidig, og der Reipå Knuseri 
AS har en svært sentral rolle.
- Breivikelva og Tindåga. Grunneierne invi-
terte oss i Forte vannkraft inn i prosjektene så 
sent som i fjor, etter at de hadde fått konse-
sjon for utbygging i 2016 og -17. Så begynte 
pris-innhentingen, og vi tok investeringsbe-
slutningen. Kontrakt med Reipå Knuseri ble 
inngått i oktober i fjor, oppsummerer han.

Knuseriet godt i gang
 Breivikelva og Tindåga. Da befinner vi oss 

Ikke veldig smått
To småkraftverk er under byg-
ging i Gildeskål - samtidig. 
Reipå Knuseri gjør den store 
og viktige start-jobben.

Reipå Knuseri har en stor og viktig anleggsjobb når det nå bygges småkraftverk her i Breivika i Gildeskål – og i Tindåga-vassdraget bare noen kilometer unna.

Sveinung Rud. Foto: privat

rundt Småtindan-massivet, over Asgotsletta 
i Gildeskål. Det er hit Meløy-entreprenøren 
i vår har flyttet anleggsmaskiner og mann-
skaper. Når Forte-systemet investerer 70-80 
millioner kroner i de to småkraftverkene, 
utgjør verdien på Knuseriets oppdrag om lag 
¼ av dette.
- Vi var på befaring med Reipå Knuseri, og 
de er i år i gang med den viktige jobben med 
å sprenge og grave traséer. Hoveddelen av 
arbeidet skal imidlertid gjøres neste sommer. 
Samtidig forhandler vi med byggentreprenø-
rer om betongjobben og det bygningsmes-
sige, og dessuten med en turbinleverandør og 
leverandører på alt av rør, mekanisk utstyr, 
ventiler, inntaksrister og så videre.

Fin attåt-næring
Forte Vannkraft utvikler, bygger og eier 
vannkraftverk. 15 slike er i drift allerede, 
landet rundt, og en ny håndfull småkraftverk 
er under bygging, for eksempel de to ved 
Småtindan, 60-70 kilometer sør for Bodø 
sentrum.
- Typisk foregår dette slik at vi inngår falleie-

avtaler med grunneiere søker konsesjon, og 
så prosjekterer vi, bygger ut og tar all byg-
gerisiko. Overskudd av driften deler vi med 
grunneierne, og så overføres kraftverket til 
grunneierne etter endt leieperiode. Dette er 
småkraftnæringens hjemfallsordning, forkla-
rer Sveinung.
- Det er en fin modell, der samarbeidet 
føles nyttig både for oss som utbygger og 
for grunneierne. Dette skal lønne seg for 
begge parter, slik at krafta blir en attåtnæring 
for dem, med hjemfall etter leieperioden. 
Grunneierne får også tilbud om å drifte kraft-
verkene etter byggeperioden, slik at vi kan ha 
et tett samarbeid gjennom leieperioden.

Tjene – på lang sikt
- Prisene, da? Spør vi.
Med småkraftverket i drift, selges krafta på 
det kommersielle markedet, i dette tilfellet 
gjennom markedsplassen Nord Pool AS, i 
Norge og Norden.
- Prisene er vanskelig å spå. I fjor var de for 
eksempel veldig lave. Dette varierer med et-
terspørselen, og i år ser det ut til å gå litt opp 

igjen. Krafta kan bli solgt for 20-50 øre pr. 
kilowatt, men dette svinger veldig.
- Dette er langsiktige investeringer, der de 
første årene er mest kritisk for oss – det tas 
jo opp store byggelån for å bygge ut, og der 
avdragene gjerne er størst i starten, forteller 
Sveinung Rud.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Bjørn-Wiggo Eriksen har bakgrunn som 
industrimekaniker, så gründer av INVIS, og 
de senere år prosjektleder der, og i oppdrag 
for en rekke bedrifter. Han har mange tanker 
om hva som må på plass dersom regionen 
skal lykkes med nysatsinger som vil gi nye 
arbeidsplasser.
- For det første er det lokale bra. Vi møtes 
på butikken, vi kjenner de lokale forholdene 
– det dreier seg om å finne det de enkelte er 
gode på, og at vi 
trekker sammen.
- Og så må vi 
sammen finne de 
gode prosjektene, 
se hvordan ting 
henger sammen 
med hverandre og 
gi inn støtte og 
påvirke der vi kan, 
sier prosjektlede-
ren kort og greit 
om samarbeid.

- At vi kan vise at vi har kompetansen selv, til 
å utvikle noe som er økonomisk lønnsomt og 
bærekraftig her! begynner han.
- Det er spennende: vi trenger ikke hente folk 
fra andre siden av jordkloden, når vi i Glom-
fjord og omegn har mye av den kunnskapen 
som skal til!

Perfekt i Kilvika
Engasjert i fjæra: Bjørn-Wiggo Eriksen møter 
Ny Næring til prat, her i havkanten hvor 
Nordfjorden blir ril Kilvika. Han hamrer 

Næringsadresse Kilvika
Mange har lenge ønsket seg 
Kilvika som Meløys nye og 
innholdsrike næringsområde. 
For å lande og kunne starte 
etableringer har Meløy kom-
mune engasjert en gründer 
og industriveteran som pro-
sjektleder. 

Kilvika – det perfekte næringsområde – men relativt uutnyttet. Kan man kanskje påstå om det over 100 dekar store området tett på Statnetts 
kraft-veikryss, Svartisen Kraftverk og Nordland Betong sin betongstasjon i Kilvika. Nå skal påstanden bli til nye etableringer.

Bjørn-Wiggo Eriksen

Vi trenger ikke hente folk fra andre siden 
av jordkloden, når vi i Glomfjord og omegn 
har mye av den kunnskapen som skal til!

BJØRN-WIGGO ERIKSEN

poengene sine engasjert fast med høyreneven.
- Her har vi tilgang til kortreist kraft, vi er 
nær alle servicebedriftene i industriparken, og 
nært andre store virksomheter som vil satse. 
Og så har vi det grønne skiftet, så: kan vi 
med krafta og vannet, og ved å utnytte hver-
andres styrker, skape noe nytt og spennende? 
Ja, dét er jeg helt sikker på!
Han som selv er gründeren bak engineering-
virksomheten INVIS, som i dag har 12 an-
satte, er begeistret for mulighetene i Kilvika. 
Nå har prosjektlederen fått et viktig oppdrag: 
prosjektlede i havn Kilvika som det lovende 
produksjonsområde alle mener det er.

Stor flyttejobb
- Først og fremst skal jeg avklare dette med 
vei, vann og strøm, og få dette tilrettelagt. I 
dette blir det en viktig del å snakke med alle 
aktørene, høre deres tanker og meninger, 
forteller han.
Fra april i år er han engasjert av Meløy 
Utvikling, Meløy kommune og Helgeland 
Smolt til å gjøre denne jobben.

- Vi har skannet alt på land, vi har 
skannet havbunnen, og grunnen og 
massen og rasfaren er undersøkt. 
- Nå tenker vi å flytte på ca. 200.000 
kubikkmeter masse fra det som kalles 
Statkraft-fyllinga – den skal vi bruke 
til å fylle ut ca 45 dekar i fjorden. For 
det må lages en bedre havn.

Vil skynde på
Kilvika har vært på Meløy kommu-
nes agenda lenge. Det er viktig å ha 
klargjorte næringsarealer for å kunne 
lokke nye produksjonsetableringer. 

- Generelt mener jeg 
vi må bli flinkere til 
å samarbeide.

"
Helgeland Smolt vurderer Kilvika 
for kommende smoltanlegg, og har 
sammen med Meløy Utvikling KF og 
formannskapet i Meløy finansiert dette 
årets prosjekt, som Bjørn-Wiggo altså 
leder.
- Og skulle det ikke bli smoltanlegg 
her, ligger det uansett veldig bra til 
rette for å få til mye spennende i Kil-
vika. Men det er viktig å få landet ting 
fort nå, vi vil ikke at enda flere år skal 
gå, fastslår han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ny Næring jubler også for Glomfjord 
Industripark-kjernekaren Patrik 
Johansen (24)! Den 14. juni ble han 
nemlig tildelt utmerkelsen Årets 
lærling fra Yrkesfagsnemnda i 
Nordland. Vi har møtt Patrik flere 
ganger siden han kom fra Lovund 
til Glomfjord i 2016, og da både 
som lærling i automasjonsfaget 
hos Bilfinger og som lærling i 
kjemiprosessfaget hos Yara. Vi er 
derfor ikke overrasket over å lese 
i begrunnelsen for utmerkelsen: 
«Han stiller høye krav til seg 
selv, og har meget høy faglig 
kompetanse. Han er ydmyk i sitt 
arbeid, og var selv veileder for 
andreårslærlinger da han selv 
var førsteårslærling». Vi gratu-
lerer Patrik og hans nærmeste, 
men også Yara Glomfjord, som 
nå har sikret seg den dyktige 
arbeidskaren gjennom fast 
ansettelse! 

Tekst: Edmund Ulsnæs

Ny Næring september 2020 – da fortalte vi at Patrik også er under opplæring i 

brann- og beredskapstroppen i Glomfjord Industripark.

Du har vel skjønt det nå. Vi i Ny Næring klarer ikke helt å se oss mett på Yara Glomfjords katastrofeprosjekt ved sin 
fullgjødselfabrikk. Ups, dét kom helt feil ut! Katastrofebasseng, skulle det være, hehe! Ved et eventuelt utslipp av far-
lige væsker skal disse gjennom et sinnrikt system samles opp i dette enorme bassenget – myndighetspålegg, og Yara 
investerer noe sånt som 70 millioner kroner, bare i Glomfjord. Og, der har terrenget og beliggenheten gjort byggverket 
ikke bare digert, men svært kompetansekrevende å bygge. Her er vårt ferske bilde der bassenget er kledd med syrefast 
duk, og som viser de enorme dimensjonene. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Bevisste bedrifter
Siden 1990-tallet har Opplæringskontoret, Meløy videregående skole og læ-
rebedriftene samarbeidet godt og systematisk. I Glomfjord, ja, men bidratt 
generelt til at Meløy-regionen er blitt råsterk på fagopplæring.
- For de store bedriftene er inntak av læringer er en viktig del av deres pla-
ner, så de er veldig offensive overfor oss på dette. Mindre bedrifter ser også 
at lærlinger kan være måten å rekruttere fast ansatte på – det er ikke nød-
vendigvis å få folk utenfra til å flytte til Meløy, mener Opplæringskontoret.

Elektrisk løsning
Søkningen var for dårlig høsten 2020, som betyr at 
neste sommer – da har Meløy vgs rett og slett null 
kandidater til elektrikerlærlinger å tilby. Men:
- Etter dette har bransjen gått sammen om tiltak 
og profilering, og dette gir resultater. Dermed er 
det 15-16 som har søkt skoleplass på elektro fra i 
høst, og dét er gledelig. I tillegg går det jo ut 8-9 
i det skoleåret som nå avsluttes, opplyser Thomas 
Maruhn.

Meløy vgs = stjerne
Våre egne storbedrifter, Yara Glomfjord og Cargill, tar inn en pen andel lokale 
videregående-elever som lærlinger. Men må konkurrere sterkt om de årlig ca. 15 
avgangselevene i kjemiprosess. Mot store selskaper som Equinor, Norske Skog, 
Borregaard og British Petroleum.
- Elevene er ettertraktet, fordi de har fått god opplæring. Selskapene kommer 
derfor på egne rekrutteringstokt til Glomfjord, fordi de vet at de finner gode kan-
didater her, forteller Thomas Maruhn ved Opplæringskontoret i Meløy.

Ikke voldsomt ned
Ungdomskullene blir mindre, både i Nord-
land og Meløy. Men ikke dramatisk.
- Vi hadde noen år med store dropp. Men 
når vi ut fra fødselstallene ser for eksempel 10 
år fram i tid, så er tallene noenlunde jevne i 
regionen Meløy, Gildeskål, sier Thomas.
- Noen år er nede i 80 avgangselever fra 
grunnskolen, men de fleste årene framover 
ligger det på 100-110 i dette området. 

Veileder gjerne
En bedriftsleder ser gjerne at alle ansatte har fagutdan-
ning. Men si at flere i staben ikke har, eller trenger ny 
fagutdanning - hva gjøre?
- Mange muligheter, og det trenger ikke bli så dyrt for 
bedriften, veileder Opplæringskontoret.
Modulbasert opplæring, praksiskandidat, re-kvalifisering 
med støtte fra det offentlige – eksempler.
- Sammen med bedriften kan vi finne løsninger for fag-
brev for hver enkelt kandidat.

- Ja, dette er helt klart gode nyheter for våre 
lokale ungdommer. De kan egentlig velge og 
vrake i en masse muligheter, smiler Opplæ-
ringskontorets Thomas Maruhn.
Litt overrasket, faktisk.

Overrasket mann
- Ja, jeg er egentlig dét. Men positivt! Så har 
vi det siste året hatt alle koronarestriksjonene, 
kanskje kunne bedriftene være usikre, at de 
ikke tør satse helt….Men så er det akkurat 
det motsatte som skjer!
Thomas er daglig leder i Opplæringskontoret 
i Meløy. Har 21 medlemsbedrifter i Meløy, 
Gildeskål og Rødøy, og samarbeider i tillegg 
med 12-15 andre bedrifter.
- Og det som skjer, er at bedriftene i vår et-
terspør flere nye lærlinger enn kanskje noen 
gang tidligere!

Mer, ikke mindre
Det sterke og varierte næringslivet i Meløy 
og nabokommunene satser, bygger, utvider. 
Noen bransjer er sterkt rammet på grunn 
av Covid-19, ja, dét stemmer. Men, mange 
lokale bedrifter opplever også økt etterspørsel 
og vekst, og har lyktes med sine satsinger. De 
trenger ansatte som kan sine saker, og nye, 
unge og dyktige arbeidsfolk.
- 2019 var et veldig bra år – da signerte vi 
44 nye lærlinger. I fjor var tallet 36, og for 
i år forventet vi kanskje nedgang, opplyser 
Thomas.
- Men, ved gjennomgangen vår ved nyttår 
viste det seg at bedriftene i år etterspør hele 
52 nye lærlinger. Altså langt flere enn vi er 
vant til!

Ja, det må jo være helt klart 
at våre lokale bedrifter ble 
skjelven av korona, og derfor 
dropper inntak av nye lærlin-
ger, ikke sant? NEI! Ikke sant 
- ikke i det hele tatt!

Thomas Maruhn

Uvanlig høyt tall
52 er kanskje ikke et veldig høyt tall, men 
husk at dette er små kommuner, og at 

Opplæringskontoret i Meløy ikke er blant de 
største.
- Det er ikke nytt for oss at vi har mange 

lærlinger, i forhold til folketallet. For i vårt 
område har det gjennom årene blitt en sterk 
kultur for å ansette lokale ungdommer som 
lærlinger. Men, dette tallet er altså ekstra 
høyt, og hvis vi klarer å finne kandidater til 
alle læreplasser, er det veldig bra for både oss 
og bedriftene og regionen!

Fortsatt ledige plasser!
Helt fra årsskiftet har rekrutteringsjobben på-
gått, med Opplæringskontorets Bente Chris-
tensen og Thomas Maruhn i spissen. Anset-
telsene har kommet jevnt og trutt gjennom 
våren, men nå, rett før sommerferien, har 
du fortsatt gode muligheter. Kjemiprosess, 
institusjonskokk, platearbeider, helsearbeider, 
produksjonsteknikk, kontor- og administra-
sjon, barne- og ungdomsarbeider.
- Aller først tilbyr vi læreplass til avgang-
selever fra Meløy videregående. Så går vi 
på listene fra fylket, med alle i Nordland 
som søker læreplass – kanskje noen fra vårt 
område har tatt utdannelse annet sted og vil 
flytte hjem? Så har vi kontakt med bedriftene 
rundt andre aktuelle ansatte, vi kontakter 
lokale ungdommer direkte – sånn jobber vi! 
forklarer Thomas.

Viktige lokomotiver
Vi kommer ikke utenom Yara Glomfjord. Og 
Meløy kommune.
- Kommuneadministrasjonen jobber i dag 
meget systematisk med rekruttering. Meløy 
kommune alene etterspør 20 lærlinger! Mens de 
før ansatte i bare 1-2 fag, ser de nå på alders-
sammensetningen i staben sin, og planleg-
ger rekrutteringen ut fra det, og på en rekke 
fagområder – vei og anlegg, IKT, aktivitører, 
helsearbeidere og mange andre.
- Og Yara Glomfjord har i en årrekke ønsket 
rundt 10 nye lærlinger hvert år, og bidrar sterkt 
til å utdanne lokale ungdommer. De som får 
læreplass fra høsten, får også gjerne begynne 
med en sommerjobb i fabrikken, avslutter 
lederen ved Opplæringskontoret i Meløy.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

"
Overraskende rekord-interesse

Opplæringskontoret i Meløy har hatt en travlere vinter og vår enn på lenge. Lokale bedrifter ønsker nemlig flere lærlinger – ikke 

færre! Med denne annonsen i mars-utgaven av Ny Næring ville vi nå ut til unge mennesker som kan forsyne seg blant svært mange 

fagmuligheter i regionen.

Hvis vi klarer å 
finne kandidater 
til alle lære-
plasser, er det 
veldig bra for 
både oss og 
bedriftene og 
regionen!

THOMAS MARUHN

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET8 9



STRAKS FERDIG: Sørarnøy – øysamfunnet der det koker av aktivitet! Midt i juni 2021 er det dette som er situasjonsbildet – Salten N950 nærmer seg 
produksjonsstart i kraftig utvidede lokaler. Moldjord Bygg og Anlegg er i sluttfasen for sitt omfattende bygg-oppdrag, og kan tenke overlevering. Men, 
skal på sensommeren fortsette med et tilbygg på vestsiden, med innlastingsrampe og heis. Mens lakseslakteri-leder Johan Edvard Andreassen, han 
forbereder prøveproduksjon i ny produksjonslinje, nå i sommer. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Nede på kaia hos Yara har det vært flere anset-
telser den siste tiden, og en av de som har fått 
fast jobb er Brian. Han er oppvokst på Neverdal, 
bosatt i Glomfjord og er fagmann så det holder 
– to fagbrev han han skaffet seg i ung alder. 
Fagbrev i platearbeiderfaget tatt hos Kværner 
Verdal AS og fagbrev i produksjonsteknikk hos 
Yara Glomfjord. 
- Jeg gleder meg til å dra på jobb hver dag, og 
har det veldig fint her, så jeg er veldig fornøyd 
med å ha landet fast jobb.
I tre år har Brian vært vikar på samme arbeids-
plass hvor han nå er fast ansatt. 

Fagmann
Dermed er han godt inne i jobben, og kjenner 
til både folkene og arbeidsoppgavene godt.
- Det er variert arbeid, vi pakker og laster gjød-
sel, vi laster båter og kjører truck. Det er mye 
forskjellig, og dagene er forskjellig. Det liker jeg! 
Opprinnelig var han platearbeider, men med 
nedgangstider i oljen og ingen mulighet for 
videre kontrakt måtte han se seg om etter andre 
muligheter. Da flyttet Brian hjem til Meløy, 
og gikk et år læretid hos Yara for å få fagbrev i 
produksjonsteknikk.
- Jeg hadde relevant praksis fra før, med tanke 
på mitt første fagbrev, så det var fint å kunne få 
tatt et til på en rimelig kjapp måte. 

Landet hos Yara
- Jeg hadde vel ingen plan om 
hva jeg ville bli, men er veldig 
glad for at jeg endte opp her. 
Det er den beste jobben jeg 
har hatt så langt! Brian Sel-
stad (25) er fast ansatt i Yara 
Glomfjord.

Brian Selstad har landet hos Yara med fast jobb. – Jeg er storfornøyd, dette er den beste jobben jeg har hatt så langt!

Etablerer seg
Så har han kjøpt seg leilighet i Glomfjord, 
og på den måten etablert seg her hjemme. 
- Det er veldig fint å eie noe selv, men jeg 
drømmer om hus etterhvert. Så får vi se om 
det blir.

Og med leilighet og fast jobb på plass ligger 
alt til rette for mange år i Meløy for Brian.
- Jeg har ingen planer om å dra noe sted, 
jeg er veldig fornøyd med både boplass og 
arbeidsplass, og ser for meg å bli her, smiler 
han.

Brian er sønn av Fred og Beate Selstad. Han 
har to brødre – Robin og Bendik. 

Tekst: Malin Ulsnæs og Synne B. Ulsnæs
Foto: Synne B. Ulsnæs

- Statkraft tilbyr en veldig attraktiv total-
pakke – det var grunnen til at jeg søkte. Nå 
er jeg veldig glad for at jeg får muligheten, 
forteller han. 

Spennende jobb
På Fykan venter både ansvar og spennende 
arbeidsoppgaver. Et av de viktigste ansvars-
områdene er å forvalte eiendom der Statkraft 
er eneeier eller delvis involvert. 
- Statkraft eier om lag 2600 eiendommer 
rundt om i landet, i tillegg til at de har inter-
esser i ca. 15 000 andre – så jobben innebæ-
rer en del reising og det liker jeg, sier han. 

Fra Fetsund 
til Meløy
Med mastergrad i eiendom 
stilte Mathias Thune Mellum 
sterkest da Statkraft søkte 
etter ny grunnerverver og 
eiendomsforvalter. 1. august 
flytter han til Meløy!

- Statkraft er en arbeidsplass med bred fagkunnskap, så jeg er ikke i tvil om at jeg kommer til å lære mye her, forteller Mathias Thune Mellum.

Han er helt nyutdannet, men har tatt noen 
kloke valg i forhold til deltidsjobb under 
studiene. Per dags dato er han ansatt som 
asisterende prosjektleder hos OBOS Nye 
Hjem og internship-perioden ble tilbrakt hos 
Lillestrøm kommune på eiendomsavdelinga.
- Det er jo ikke godt å si om det har vært 
avgjørende for at jeg fikk jobben, men jeg vet 
at mange nyutdannede sliter nettopp fordi de 
mangler arbeidserfaring!

Alltid eiendom
Mathias minnes å ha vært interessert i eien-
dom siden tidlig i ungdomsårene. Da ble han 
mer og mer inkludert i familiens prosjekter 
med kjøp, renovering og salg av både fritids-
boliger og leiligheter. 
- Å ta utdannelse innenfor eiendom har jeg 
tenkt på siden andre året på videregående, og 
etter jeg bestemte meg har jeg aldri sett meg 
tilbake. Jeg er veldig fornøyd med valget av 
yrkesretning, forteller han. 
1. juni leverte han mastergraden sin etter fem 

år ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige 
universitet (NMBU) og nå er han rime-
lig klar for å starte arbeidslivet. 

Videre til Meløy
- Jeg tror jeg har veldig godt av å komme 
meg litt ut av Oslo-området. Å få bo i 
"indrefileten" av Norge naturmessig er 
midt i blinken for meg som er glad i å gå 
topptur både på sommer- og vinterstid, 
forteller Mathias. 
I forbindelse med at han takket ja til 
stillingen har han både fått boplass på 
Ørnes, og omvisning i kommunen av 
gjengen på Statkraft. 
- Det virker som en kjempefin plass, og 
de folka jeg har møtt til nå har vært vel-
dig trivelige – så jeg gleder meg veldig til 
å komme nordover. August kan egentlig 
ikke komme fort nok! 

Tekst: Synne B. Ulsnæs. 
Foto: Edmund Ulsnæs og privat

Mathias Thune 
Mellum (25)

Vokst opp i Fetsund, fem minutter uten-
for Lillestrøm. Der gikk han barne- og 
ungdomsskole, etterfulgt av idrettslinjen 
ved Rælingen VGS. Deretter et år i for-
svaret som visekorporal, før han startet 
på mastergraden i eiendom som han 
tok ved Norges Miljø- og Biovitenskap-
lige universitet (NMBU).
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Ronny Goin (50)

Fra Helsingborg, bosatt 
i Glomfjord januar-mai 
2021.
Stilling i Statkraft: trai-
nee 2020-21, fra i høst 
prosjektleder i Statkrafts 
Region Midt.
Utdanning: videregå-
ende med automasjon, 
og jobb som indus-
trielektriker. Deretter 
utdanning som sivilin-
geniør i energi og miljø, 
spesialisering elkraft, 
ved universitetet i Lund, 
Sverige.
Privat: samboer med 
Anna, ingen barn.

De jobber med Norges viktigste infrastruk-
tur, elektrisk kraft. Og de sørger for sik-
kerhet. Fra bittelille Glomfjord, men med 
verden som arbeidsplass.
- Ødeleggelsene på både folk og utstyr kan 
bli helt enorme, hvis feil oppstår. Så den type 
sikkerhet vi jobber med, og for alle vann-
kraftverkene våre i Norden - dette er et veldig 
sentralt og viktig felt i Statkraft.
Forteller Anniken Tostrup. Fra Fykan i 
Meløy leder hun en seksjon med 7 stillinger, 
plassert her og i Oslo. Denne staben har 
ansvar for lokalkontroll og vern, i noe sånt 
som 130 vannkraftverk i Norge og Sverige. 
Så: Glomfjord er kanskje ikke et stort sted i 
verden, og Fykan er ikke et stort sted i Glom-
fjord. Men, herfra ledes svært viktige funksjo-
ner hos Statkraft, Europas største produsent 
av fornybar energi.

Viktig, viktig, viktig
- Enkelt fortalt består vernet av en masse små 
datamaskiner som samler inn måleverdier for 
strøm og spenning, forklarer Anniken til Ny 
Næring. 
- Hvis det er avvik fra innstilte verdier, tilsier 
det at vi har en feil som kan gå ut over pro-
duksjonen og i verste fall føre til store skader. 
Vernet analyserer måleverdiene for å oppdage 
feil og kortslutninger, og sørger for å koble ut 
utstyr, slik at skader unngås.
Seksjonen hennes har også ansvar for 
lokalkontroll, altså utstyr som er installert 
for å kunne styre og overvåke hvert enkelt 
kraftverk. 4 stillinger på Fykan er knyttet til 
vern, de 3 i Oslo til lokalkontroll.

De lager sikkerhetskravene
- En typisk arbeidsdag for oss i Glomfjord? 

De både bor og arbeider in-
nerst i trangeste og bratteste 
Glomfjorden. Men jobben de 
gjør, den er særdeles viktig. 
I hele landet, og gjerne hele 
verden. 

Kanskje litt spesielt at det ledes fra Glomfjord, 
siden Oslo er med i seksjonen. Men veien er jo 
ikke lengre den ene eller andre veien!

ANNIKEN TOSTRUP"
La oss si at det skal settes i drift nye vern ved 
et vannkraftverk i Telemark. Etter at de er 
installert, skal de stilles inn korrekt. Da er det 
vi som henter inn alle tekniske opplysninger 
og lager en egen modell i et beregningspro-
gram. Der legger vi inn generatoren, linjer 
og kabler, trafo – alt. Og ut fra dette gjør vi 
kortslutningsberegninger og lager en reléplan 
med innstillingsverdier, beskriver hun det 
svært spisskompetanse-krevende arbeidsfeltet.
- Eller når nye systemer skal lages – da er det 
våre krav som legges til grunn i byggingen. 
Denne typen jobber gjør vi for alle vann-
kraftverkene våre i Norge og Sverige. Også 
ved alle ombygginger og endringer. Vi kan 
også trekkes inn for å hjelpe ved Statkrafts 
anlegg i for eksempel India eller Brasil.

Liten, men stor rolle
Det er jo ingen nyhet, men likevel noe som 
hvermannsen kanskje mangler kunnskap 
om? Altså hvor viktig lille Fykan er for store 
Statkraft. Med 32 stillinger er kraft-miljøet 
helt innerst i Glomfjorden svært betydelig 
som Meløy-arbeidsplass, og har nasjonale 
oppgaver som krever meget spisset kompe-
tanse. Kraftverksgruppa her drifter noen av 
de største vannkraftinstallasjonene i landet, 
tekniske tjenester håndterer omfattende 
dokumentasjon for Statkraft-eiendommer og 
installasjoner, og i tillegg altså den nasjonale 
seksjonen som Anniken leder.
- Kanskje litt spesielt at det ledes fra Glom-
fjord, siden Oslo er med i seksjonen. Men 

veien er jo ikke lengre den ene eller andre 
veien! 
- I mer normale tider har jeg ganske mye rei-
sing, ja, og har vært i ganske mange hjørner 
av landet som også ligger innerst i en fjord, 
med lang reisetid! 

Stolt Anniken
Anniken har også vært hyppig benyttet som 
tillitsvalgt, i sine så langt 22 år i konsernet. 
I eget fagforbund Tekna, ja, men også i 8 år 
som varamedlem til styret i Statkraft AS, og 
for tiden inne i sin andre periode i samme 
verv til styret for produksjonsselskapet, altså 
Statkraft Energi AS. Og etter de mange årene 
som reléverningeniør i Glomfjord, er hun 
siden 2019 seksjonsleder.
- Jeg er stolt over å jobbe i Statkraft. Ol-
defaren min var med i de første årene med 
kraft og industri i Glomfjord, og jeg var ofte 
sammen med pappa i verkstedet – da han 
drev tv- og radiobutikk på Ørnes på slutten 
av 1970-tallet. Så jeg har alltid likt dette med 
elektronikk og matematikk, fysikk og kjemi, 
forteller Anniken.
- I Statkraft skjer nye ting hele tiden, og jeg 
har gode og flinke medarbeidere. Det kjennes 
meningsfullt å jobbe med vannkraft – det fø-
les bare enda viktigere nå når vi er så bevisst 
på miljøvennlighet og det grønne skiftet, 
smiler hun.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Fra: Hammerfest, 
bosatt i Glomfjord 
siden 1996.
Stilling i Statkraft: 
fagansvarlig vern
Utdanning: 
videregående 
med elektrofag, 
så utdanning til 
sivilingeniør i 
elkraft ved NTH i 
Trondheim., Privat: 
samboer med 
Marit Nordmo, har 
3 voksne barn, 3 
voksne bonusbarn 
og 2 barnebarn.

Fra Sotra, bosatt i 
Glomfjord siden 2016.
Stilling i Statkraft: 
reléverningeniør
Utdanning: videregå-
ende med studiespe-
sialisering, så NTNU 
i Trondheim, der hun 
tok mastergrad i 
energi og miljø, spe-
sialisering elkraft.
Privat: gift med Åge 
Johansen, og de har 
sønnen Jon (4 mnd.).

Mari Melkevik (29) Jonas Andersson (29)

Anniken
Tostrup (46)

Kraft på Fykan

Fullførte grunnskolen i Glomfjord i 1990, 
og etter studiespesialisering på Ørnes 
studerte hun først matematikk og fysikk 
i ett år ved universitetet i Trondheim, og 
tok deretter utdanning som sivilingeniør 
i elkraft ved daværende Norges Tekniske 
Høgskole samme sted. Fikk i 1999 jobb 
som reléverningeniør for Statkraft Energi 
på Fykan, og har underveis også vært 
kvalitetsleder og leder ved målelabora-
toriet der. Er siden 2019 seksjonsleder 
for lokalkontroll og vern i Statkraft, med 
ansatte i Glomfjord og ved hovedkonto-
ret i Oslo. Fullførte i 2019 utdanningen 
Master of Business and Administration 
(MBA) ved Nord Universitet. Anniken 
er oppvokst på Meløya, i Glomfjord og 
Trondheim, er datter av Gunn-Berit og 
Erling, og søster av Elisabeth (50), Iselin 
Marie (30) og Ida Henriette (29). Hun 

er samboer med Jon Einar Kristensen i 
Glomfjord, og de har døtrene Anna (17) og 
Lise (16).

Gjennom et spektakulært anleggsarbeid ble 
Fykanfossen regulert for litt over 100 år siden. 
I det nybygde Glomfjord Kraftverk produserte 
aggregat 1 kraft fra juli 1920. Senere kom to 
aggregater til i drift, og så ytterligere tre - i 
forbindelse med aluminiumproduksjonen i 
Glomfjord under 2. verdenskrig.

På 1990-tallet ble Svartisen Kraftverk i Kilvika 
bygget, der det hentes vann fra et nedslagsfelt 
som omfatter Rødøy, Rana, Meløy, Beiarn og 
Gildeskål. På Fykan er i dag bare ett aggregat 
i drift, i tillegg til småkraftverket Fykanvannet 
Kraftverk. Statkraft har også overtatt Never-
dalsåga Kraftverk fra Norsk Hydro.

Etter den siste kraftutbyggingen forpliktet 
Statkraft seg til å opprettholde 32 arbeids-
plasser med base i kraftverksbygningene på 
Fykan. Disse er nå fordelt på 3 avdelinger, der 
kraftverksgruppa ledes av Fred Inge Kristen-
sen, tekniske tjenester av Petter Abelsen og 
lokalkontroll og vern ledes av Anniken Tostrup.

Kilde: Statkraft

Stab med kraftig ansvar

Fra lille Fykan leder Anniken 
Tostrup (t.h.) en viktig seksjon 
i det store og globale Statkraft-
maskineriet. Seksjon for lokalkontroll og vern 
er her representert ved Jonas Andersson (f.v.), 
Ronny Goin, Mari Melkevik og Anniken.
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- Og at oppgavene er så ulike hele tiden – jeg 
får være med helt fra første spadestikk tas i et 
prosjekt, til siste listverket er på plass, fortset-
ter 43-åringen. 
- Ja….det er utrolig artig, rett og slett! Så, 
nei, jeg blir aldri lei av denne jobben!

Et knall-team
Gliser Thomas Helmersen. Nå viser han 
oss altså prosjektet som han og arbeidslag-
kamerat Jørg Michaelski er godt i gang med. 
De lager tilbygg til hytta som har en perfekt 
idyllisk beliggenhet, her på Halsosholmen 
ved Halsa.
- Kaffepausene tar vi der nede på verandaen 
– hva synes du om utsikten?!
Thomas har allerede 24 års fartstid i Halsa 
Bygg AS – årene har flydd. De siste 13 har 
han vært et knall-team sammen med Jørg, 
der de to er bedriftens eksperter på pipe-
rehabilitering, takterrasser og takvinduer, og 
de dras ofte inn til gulvstøyping.
- Og jeg har vært med å bygge eller utbedre 
ganske mange hus her i regionen, ja! Og når 

vi tas med i 
tunge betong-
jobber hos 
for eksempel 
Cargill, med 
forskalling, 
jernbinding og 
støyping – det 
er kjempegøy!

Trenger flere 
som Thomas

Stappfull ordrebok hos Halsa Bygg
Masse arbeid i 3 kommuner
Men trenger flere tømrere

- Å skape noe – se at bygget reiser seg, dét er helt spesielt, sier 
Thomas Helmersen. Han viser oss sitt siste prosjekt, og forteller 
om den spennende jobben som tømrer. Nå jakter arbeidsgiveren 

hans på flere Thomas-er! 

Trenger flere 
Daglig leder Bjørn Kildal digger at Thomas 
elsker jobben sin. Og kunne han klone Tho-
mas, var det perfekt. For:
- Vi trenger flere tømrere, og vi trenger dem 
nå! Markedet koker, og vi har takket ja til 
veldig mange oppdrag i Rødøy, Meløy og 
Gildeskål. Selvfølgelig kjempeartig at det er 
så stort trøkk, men vi har en stor utfordring 
med å få tak i tømrere som kan gå rett inn og 
ta ansvar i prosjektene, vedgår han. 
Du har kanskje hørt det? Markedet er 
støvsuget for tømrere, og da snakker vi hele 
landet. Bemanningsbyråene klarer heller ikke 
å hjelpe. Dyktige folk kan hentes fra Estland, 
Latvia, Litauen og Polen, sier du? Mnja…
kombinasjonen lavere verdi på den norske 
krona i utlandet, og kostnaden med karante-
nehotell ved innreise…..dette gjør at Norge 
nå oftere velges bort som arbeidsmarked.

Er med på alt
Tilbake hos Thomas på byggeprosjektet ved 
Bjærangfjorden. Han gleder seg også til å få 
enda flere kolleger.
- For min del er jeg sånn at jeg ikke hadde 
tacklet å sitte i ro på et kontor eller kontroll-
rom, og da ville ikke høyere lønn spilt noen 
rolle for meg. Her trenger jeg ikke gå i noe 
treningsrom etter jobb, for å si det sånn! Og 
jeg får brukt hodet, hele tiden til nye oppga-
ver. Joda, det kan være iskaldt eller pissregn, 
men soldagene veier helt klart opp!
Thomas forteller om en svært bevegelig jobb 
der det er greit å være litt smidig i kroppen. 
Og interessen for å konstruere og bygge, den 
bør selvsagt være der.

- Jeg liker at vi hvert år får tilbud fra bedrif-
ten om nye kurs eller mer utdanning, og jeg 
liker å bli hørt. Når jeg har foreslått noe for 
kunden og vår prosjektleder, og at dette viser 
seg å bli en veldig bra løsning – dét er den 
aller beste følelsen! For vi hører om lærlinger 
i byen som må legge isolasjon og skru gips i 
2 år – sånn er det ikke her! Her får man være 
med på alt i prosjektene våre, helt fra start. 

Store muligheter
Halsa Bygg har i dag 3 dyktige lærlinger, og 
til utlyste stillinger som hjelpearbeidere er det 
kommet søknader. Utfordringen er utdan-
nede tømrere.
- I tillegg er noen av gutta våre hjemme i 
pappapermisjon, fantastisk bra, men den 
rekrutteringen må vi vente noen år på - så vi 
trenger folk nå! gjentar Bjørn.Bjørn Kildal

Thomas
Helmersen (43)

Oppvokst og fortsatt bosatt på Halsa, 
sønn av Frid Myrås og Svein Erik 
Helmersen. Maskin og mekaniker 
i Glomfjord etter grunnskolen, så 
ett år på Inndyr ved APO (arbeid, 
produksjon, opplæring - Meløy 
videregående skole) og en periode 
ved lakseslakteriet i Åmøyhamn. Hos 
Halsa Bygg siden 1997, først lager 
og transport, deretter snekring, og 
med svennebrev som tømrer i 2008. 
Samboer med Sonja Kvam Fagerli, 
og har 3 barn og 2 bonusbarn.

Artig arbeid, karer som elsker jobben sin! – Mye er beskrevet i detalj, men vi får også bruke hodet masse og delta i hele prosessen. Å se løsninger for store bæringer og hvordan ting skal konstrueres – det er kjempe-
artig! forteller tømrer Thomas Helmersen i Halsa Bygg AS. Her viser han oss prosjektet han jobber med akkurat nå, og sammen med sin gode kollega Jørg Michaelski. 

Å skape noe – se at bygget reiser seg, dét er 
helt spesielt. Og jeg har vært med å bygge eller 
utbedre ganske mange hus her i regionen, ja!

THOMAS HELMERSEN"- Våre konkurrenter og samarbeidspartnere 
i bransjen har det på samme måten – masse 
spennende prosjekter både for private, for 
industrien og for det offentlige. Så nå er det 
muligheter for å skaffe seg en artig jobb! 
smiler han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Vi har fått vise oss fram hos dem over tid, 
og har fått gode relasjoner til flere kontakt-
personer i bedriften – de gir oss gode tilbake-

Stadig større nedslag
INVIS selger tjenester i (nes-
ten) hele landet. Nå er en ny 
rammeavtale landet.

For et drøyt år siden feiret Ny Næring INVIS som vår Månedens bedrift. Det gode arbeidet fortsetter, og i denne artikkelen forteller vi om arbeidsoppdrag for nye, solide industrivirksomheter.  

Pål Einar Olsen

meldinger, forklarer Pål Einar Olsen.
INVIS-sjefen i Glomfjord kan fornøyd 
fortelle om landingen av nok en rammeavtale. 
Altså en forpliktende avtale om å samarbeide. 
Denne gangen snakker vi om nok en viktig 
industriaktør i Nordland.

Mye Rognan
- Avtalen ble inngått nå i vår, og allerede har 
vi fått arbeid i små og store prosjekter hos 
dem. Og, de har forespeilet oss bra aktivitet 
utover høsten.
Bedriften Pål Einar snakker om her? Nexans, 
hjørnesteinsbedriften på Rognan i Saltdal 
som inngår et konsern med driftsinntekter på 

over 7,6 milliarder kroner i fjor. Produ-
serer kraft- og kommunikasjonskabler. 
Og har altså fått stor sans for tjenestene 
fra engineeringbedriften i Glomfjord 
Industripark.
- De står foran betydelige investeringer på 
Rognan, og for vår del kan en slik ram-
meavtale bety alt fra skanning, prosjekte-
ring, måling og kartlegging i felt, bereg-
ning og prosjektledelse, opplyser han.

Kjøpsvik, Sørfold
Tidligere har Ny Næring meldt om 
INVIS-enkeltoppdrag i de fleste hjørner 
av landet, enten det var Glencore Nik-

kelverk i Kristiansand, Pelagia i Bodø eller 
Sibelco ved Alta. Men, en rammeavtale 
betyr mer forpliktende, systematisk og 
langsiktig samarbeid.
- Vi tegnet også rammeavtale med Norcem 
i Kjøpsvik, tilbake i 2019. De er riktignok 
litt lengre unna, og har mer fokus på godt 
vedlikehold av eldre utstyr, enn av å bygge 
nytt, men de er også en virksomhet vi 
ønsker et nært forhold til.
- Vi har forresten også gjort regelmessige 
jobber for Elkem i Sørfold, og vært på 
besøk hos Elkem Bjølvefossen i Vestland 
fylke.

Porsgrunn, Sundsfjord
INVIS lykkes dermed steg for steg i å selge 
sine tjenester til store navn blant norske 
industrivirksomheter. Her kommer ett til:
- Vi har etter hvert en sterk og god relasjon 
til Yara her i Glomfjord, og i fjor fikk vi et 
oppdrag for Yara Porsgrunn. Der gjorde vi 
en del skanning som så ble grunnlaget for 
en god del utførte ingeniørtimer hos oss.
- Og enda en?
- Du tenker på Helgeland Smolt? Ja, der 
har vi vært mye, egentlig kontinuerlig 
ra tidlig i år, og dette vil fortsette utover 
høsten. Helgeland Smolt er blitt en viktig 
oppdragsgiver for oss!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Allerede har vi fått arbeid i små 
og store prosjekter hos dem. Og, 
de har forespeilet oss bra aktivitet 
utover høsten.

PÅL EINAR OLSEN"
Bodøgutten er utdannet bygginge-
niør ved Høgskolen på Vestlandet 
og fra i fjor ansatt hos Moldjord 
Bygg og Anlegg. 
- Interessen for å bygge ting har jeg 
hatt siden jeg var en liten gutt, så at 
jeg skulle havne i denne bransjen, lå 
vel litt i kortene, forteller den ferske 
ingeniøren. 
- Det er mye å holde styr på, og det 
er viktig med gode systemer når det 
kommer til gjøremål og beskjeder 
man gir og mottar. Det finnes sik-
kert ett eller annet digitalt system 
jeg kunne brukt, men jeg trives best 
med notatboka mi – den er med i 
bilen overalt!   

Overraskende overgang
Som ingeniørstudent 
finnes det alltid et 
fasitsvar på oppgaven. 
Det fungerer litt anner-
ledes når man kommer 
ut i arbeidslivet, ifølge 
Trond Jøran Stokke 
(26). 

Ferdig utdannet ingeniør, og jobb hos Moldjord Bygg og Anlegg. Ifølge Trond Jøran 
Stokke begynte ikke den ordentlige læringa før han kom i fast jobb. 

Selv om jeg har god kontroll på 
teorien bak, er jeg overraska over 
hvor mye praktisk erfaring har å 
si for å kunne gjøre en god jobb. 

TROND JØRAN STOKKE

Trond Jøran støtter seg ofte på de flinke fagfolkene på byggeplassen. På bildet ser vi f.v. Bent Ove Tollåli (formann), Trond Jøran (ingeniør), Verner Arntzen (verneombud), Espen Andre Skoglund (maskinfører) og John-
Are Eggesvik (hjelpearbeider). Foto: privat

Mye ansvar
Når man er ferdig utdannet inge-
niør har man mye viktig kunnskap 
om prosjektering og planlegging, 
men Trond Jøran fastslår hvor 
viktig det er å ha innsikt i hvordan 
det foregår på byggeplassen.
- Jeg er blitt overraska over hvor 
mye praktisk erfaring har å si for å 
kunne gjøre en god jobb. På skolen 
var det alltid bare ett riktig svar, 
men i byggeprosessen møter man 
hele tiden utfordringer som må 
løses, forklarer han. 
- Derfor er jeg ofte ute i felten hvor 
jeg lærer av veldig flinke folk – det 
gjør at jeg får god innsikt i hvordan 
ting fungerer og løses i praksis.
Å lede prosjekter er sjelden enkelt 
– man skal til enhver tid påse at 
de som jobber i felten har det de 
trenger, når de trenger det - slik 
at jobben blir gjort godt og etter 
tidsplanen. 
- Det blir fort dyrt hvis vi kom-
mer bakpå, og ikke holder oss til 
tidsfristene. Jobben skal utføres 
effektivt, men med topp kvalitet – 

dét ansvaret kjenner jeg selvfølgelig 
på. 

Kommunikasjon er viktig
I jobben er han tett på både hånd-
verkere, rådgivere og økonomer. Å 
sørge for god kommunikasjon er 
essensielt for å få til en god flyt. 
- Ja, jeg vil jo si at man bør være 
god på kommunikasjon i denne 
jobben. Der har jeg kanskje en 
fordel fra tidligere arbeidserfaring, 
sier han.  
Istedenfor å begynne rett i jobb 
etter studiene, tok nemlig Trond 
Jøran et jobbår i Bergen – hvor han 
jobbet innenfor psykiatrien. 
- Jeg har alltid vært litt ekstra 
interessert i mennesker. Det var 
et veldig spennende år, og det jeg 
lærte der – det har jeg absolutt med 
meg i møte med folk!

Tekst: Synne Bakken Ulsnæs og 
Edmund Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs
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- Geir, du er en raus kollega med godt 
humør. Vi har satt stor pris på å ha deg som 
kollega, og ønsker deg mange gode år fram-
over, som pensjonist!

Kvikk og skarp
Som vi skjønner av innledningen: det var 
typisk hyggelig å være i kantina i Glomfjord 
Industripark torsdag i forrige uke. Ordene 
tilhører teknisk sjef Hans Erik Sporsheim i 
Yara Glomfjord, som var vert for markerin-
gen. Geir Brun (64) er nemlig blitt pensjo-
nist – faktisk allerede i april, men tilstelnin-
ger er fortsatt ikke lett å få lov til å få til. 
- Du har vært en svært god og trivelig kol-
lega, fortsetter Hans Erik, og kommer med 
et utilsiktet kremt underveis i setningen.
- Jeg hørte at du kremtet! skyter hovedperso-
nen lynraskt inn, med sedvanlig glimt i øyet. 
Lang latter i forsamlingen
- …..og, du har en kvikk og skarp replikk 
som har laget god stemning ved starten av 
mange planleggingsmøter, eller ved kantine-
bordet, smiler Hans Erik.

Fine dager som pensjonist, 
fine dager og år sammen med 
Yara-gjengen. Sykt mange år, 
faktisk.

47 år, seriøst?!

Mange gode ord på avslutningsmarkeringen for 
nybakt pensjonist Geir Brun (i midten) – både fra 
teknisk sjef Hans Erik Sporsheim (t.v.) og Leif Kris-
tiansen – avdelingsleder for industriparkdriften i 
Glomfjord Industripark. Klippet viser Ny Nærings 
portrett av Geir Brun, fra mars 2015.Deler og inkluderer

47 blanke år. Dét er den nesten uvirkelig 
lange tjenestetiden til Reipå-mannen Geir 
Brun, som første gang kom til det mekaniske 
verkstedet i Norsk Hydro i 1974. Fra -89 
jobbet han som formann i det mekaniske 
verkstedet i fullgjødselfabrikken, før han ble 
planlegger, og de siste årene sentral vedlike-
holdskoordinator, med personalansvar. Fag-
brev som mekaniker og teknisk fagskole, er 
tatt underveis og kombinert med jobb. Han 
har også flere perioder som tillitsvalgt.
- Du har vært flink til å dele informasjon 
og kunnskap om vedlikeholdsprosesser og 

produksjonsutstyr, og med din erfaring, 
kunnskap og praktiske tilnærming har du 
bidratt til gode løsninger på vedlikeholdet 
i fabrikken, og i veldig mange år, fortsatte 
Hans Erik.
- En god fagperson og inkluderende leder – 
du har vært en god samtalepartner for mange 
av oss!

La oss ikke klage
Så slår nok ikke Geir broren Arve på antall 
år (Ny Næring portretterte Arve Brun i 
fjor, da han passerte 50 tjenesteår for Yara, 
red. anm.), men han er faktisk-muligens 
kvalifisert for andreplassen på akkurat den 
stas-lista. Og han er såpass til superveteran 
at den gangen han fikk sin første kontrakt i 

En god fagperson 
og inkluderende 
leder – du har 
vært en god 
samtalepartner 
for mange av 
oss!

HANS ERIK SPORSHEIM

- Det er stas med fast jobb, og jeg trives vel-
dig godt hos Yara så jeg er veldig fornøyd, 
smiler han. 
Fra og med 1. mai er han offisielt en del av 
den faste-staben i fabrikken.
- Det gir jo en form for trygghet man ikke 
har som vikar, så det er deilig å kunne 
senke skuldrene litt.
Men skuldrene senkes ikke så alt for lavt, 
for i tillegg til å være ansatt i fast stilling 
hos Yara tar Arne Tobias en bachelor i 
HRM (Human Resource Management) og 
ruster seg med det ganske godt faglig.
- Å ha en bachelor i tillegg til fagbrevet som 
prosessoperatør tror jeg kommer godt med 
videre, og jeg tenker at det kan åpne en del 
dører som jo er veldig positivt for meg.

Liker folkene
Noen planer om andre yrkesretninger har 
han likevel ikke - for øyeblikket trives han 
veldig godt hos sin nye arbeidsgiver.
- Jeg liker meg veldig godt her. De jeg job-
ber med er veldig bra folk, og jeg liker at 
det er varierte arbeidsdager og ikke minst 
arbeidsoppgaver.
Arbeidsoppgavene er mange – for eksempel 
tas det prøver som blir analysert på ´lab-
ben´, det gås runder i forskjellige løyper 
og renhold og vedlikehold på utstyr skal 

Ny fagmann i jobb
En av Yaras nye ansettelser 
er Arne Tobias Selfors (28) – 
han har fått fast jobb i Full-
gjødselfabrikken i Glomfjord!

- Det er variert arbeid, og det passer perfekt for meg! Arne Tobias er ny-ansatt hos Yara Glomfjord.

opprettholdes.

Alltid noe å gjøre
- Når produksjonen går bra, og prøver og 
løyper går som normalt, er det rom for å 
gjøre andre oppgaver. Så det er alltid noe å 
henge fingrene i, smiler han.
Arne Tobias er vokst opp i Glomfjord, 
hvor han i fjor kjøpte hus og fremdeles er 
bosatt. Etter grunnskolen prøvde han seg 
på høyere utdanning – økonomi og ledelse, 

men fant fort ut at det ikke var noe for han 
og flyttet dermed hjem til Glomfjord hvor 
han begynte som vikar på Statkraft. I 2014 
begynte han på kjemi og prosess, så ble han 
lærling i Yara i 2016 hvor han tok fagbrev 
som prosessoperatør i 2018. Han er sønn 
av Kristen Selfors og Laila Heløy. 

Tekst: Malin Ulsnæs og Synne B. Ulsnæs. 
Foto: Synne B. Ulsnæs"

bedriften, var timelønna 6 kroner.
- Tusen takk, og for at dere tok dere tid i dag, 
sa Geir selv under kake- og gaveslabberaset.
Gavekort fra Yara, og fra kollegene hånd-
verksprodukter fra hans sambygding Bjørn 
Sandberg.
- Det er deilig å være pensjonist, men jeg 
hadde også veldig flotte dager sammen med 

dere! Ja, vi har ingenting å klage over – dette 
er nok en av de beste arbeidsplassene man 
kan ha i Norge!
- Nå må dere bare ta vare på fabrikken – holde 
den i orden og få den til å gå! avsluttet han.

Tekst: Edmund Ulsnæs. 
Foto: Tor Oscar Lillevold
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Endelig: fyllinga fylles
Forskjønnelsen: fyllinga i Ørnes sentrum har hatt en uavklart framtid i mer enn 
12 år. Vi husker at det var Reipå Knuseri AS som gjorde jobben for Meløy kom-
mune - dette var vinteren 2007-08, på tiden da fylkesveien gjennom sentrum også 
ble lagt om og utstyrt med rundkjøring. I hvert fall: uavklart framtid, gjennom 
flere prosesser der målet var kjøpesenter og leiligheter. Våren 2021 bringer med seg 
gledelig avklaring, idet Coop Nordland takker ja til å bygge butikk og leiligheter, 
her på fyllinga. Og idet denne utgaven av Ny Næring trykkes, ferdigstilles Meløy 
kommunes nye parkareal med møtelommer, lys, beplantning, ballspill-område, 
sandkasse og gangveier.

Fagprøven: i 2007 var det Frank Robert Svendsgård som sendte sine maskinkjørere 
i skytteltrafikk til og fra Ørnes – hele 85.000 kubikkmeter steinmasser ble fylt ut til 
flere tusen kvadratmeter nytt sentrumsareal. Og når anleggsarbeidet på våre bilder 
utføres i juni 2021, er det fortsatt Reipå Knuseri som har hovedrollen. Og ikke 
minst Frank Robert Svendsgård. Han er nemlig ikke bare daglig leder og utdannet 
maskinkjører! Nylig tok han fagprøve og besto, i et helt nytt fag, og som har gitt 
ham og bedriften oppdraget med å designe forskjønnelsen som nå straks er ferdig! 
Frank Robert har nemlig fått fagbrev i anleggsgartnerfaget – se våre bilder.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Forskjønnelse av Ørnes sentrum og vellykket fagprøve 
for en lokal entreprenør-leder. Disse tingene har solid 
forbindelse sommeren 2021.

En uke med utvalgte arbeidsoppgaver. Dette var fagprøven i anleggsgartnerfaget for Frank 
Robert Svendsgård (51), daglig leder i Reipå Knuseri AS. - Ser veldig bra ut! Som anleggs-
gartner kan man ikke alt, men han viser at han er flink til å finne informasjon om det han ikke 
kunne, og bruker det til et solid utført arbeid! sier Brynjar Hilling (t.h på bildet) til Ny Næring. 
Han er leder i Prøvenemnda for anleggsgartnerfaget i Nordland. Frank Robert i midten, og 
Heidi Reinfjord, også fra Prøvenemnda, var medsensor. Foto: Synne B. Ulsnæs
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De 1.000 kubikkmeter store råstofftankene ruver 
godt over deg, der du kikker opp fra kaia ved 
Glomfjorden. Stående på svære betongstylter på 
bratte nedoverberg framstår de som ingeniørkunst 
så god som noe. Og i vår fikk både ingeniører og 
fagarbeidere en luftig utfordring. Vi retter blikket 
mot en av tankene som ruver aller mest – KS-tan-
ken i midten øverst på hovedbildet – og produk-
sjonssjef Frank-Robert Eriksen forteller:
- En slik tank kontrollerer vi med røntgen, og 
med intervall på 4-5 år. Denne gangen hadde 
fabrikkinspeksjonen oppdaget begynnende 

lekkasje i bunnen, pluss litt tæring på betong i 
fundamentet. 
Dette var altså bakgrunnen for Yara-operasjonen. 
Altså løfte tanken ned, skjære av bunnen og om 
lag 1 meter oppover. Deretter sveise på ny bunn, 
bygge ny betongplattform og heise giganten på 
plass igjen. Ikke fullt så lett gjort som sagt.
- Dessuten var vi litt bekymret for om driften 
skulle klare seg uten tanken så lenge. Dette er 
nemlig en svært viktig buffertank i kalksalpeter-
fabrikken: mellom flytende KS (KS-våtdel) og 
prillet KS for lager (KS-tørrdel) og for KS-lut som 

dampes inn og går til tørr del, altså prillingen av 
gjødselkorn, forsøker kjemiingeniøren å forklare 
enkelt for Ny Næring.
- Og siden vi også skiftet en transportkanal for 
KS under revisjonsstansen, trengte vi å bufre lut 
mens KS-tørrdel stod.
Superviktig tank, altså. Og Frank Robert gir all 
ære til driftspersonellet, som klarte brasene mens 
tanken var ute fra 6. april og i ganske nøyaktig 2 
måneder.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Et lite løft? Mnja….
I den imponerende 
tankrekka i den lat-
terlig bratte fjellsi-
da. Der ble det i vår 
gjort konstruksjons- 
og løftearbeid av det 
litt uvanlige slaget.

Yara Glomfjords tankrekke er komplett igjen, med kalsiumnitrat-lagertanken i midten, øverst. Kranløft-bildene er tatt 9. april av Tor Oscar Lillevold, og viser i aksjon Nordlandskranas Liebherr LTM 1250…som er 
dimensjonert for å ta atskillig større jobber enn denne. I bildene ser vi også plattform-byggerne fra Bilfinger.

- Det skal bli trivelig å være pensjo-
nist – da kan jeg gjøre som jeg vil! Vi 
har både hus og bil og båt, og rorbu i 
Nusfjord, så det blir nok å finne på!

Mest prosjektering
Kåre Danielsen (64) legger både 
hammer, byggtegninger og kalkulator 
på hylla, nå som han har pensjonert 
seg fra jobben i administrasjonen hos 
Halsa Bygg AS. Her var den tidligere 
snekkeren de siste to årene av yrkesli-
vet, etter avviklingen av hans tidligere 
arbeidsgiver Solhaug Entreprenør AS 
våren 2019.
- Etter hvert som ryggen og helsa sa 
ifra, havnet mer og mer på kontoret. 
Nå driver jeg mest med tegning, byg-
gesøknader og prosjektering, sa han til 
oss som 10-årsjubilant hos Solhaug i 
2017.

…men snekker lenge
Oppvokst på Engavågen gikk Kåre 
rett ut i arbeidslivet etter grunnskolen 
i 1972. Noen år senere satte han opp 
sin første enebolig, i heimbygda, og 
senere deltok han i byggingen av både 
lakseslakteri i Æsvika ved Halsa og 
fiskemottaket på Støtt – da som ansatt 
hos entreprenør F. Selmer.
- Du vet, den gangen var det bare å 

komme seg ut i arbeid og gjøre nytte 
for seg. Det var ingen som spurte om 
papirer, bare om du kunne jobbe! Når 
jeg senere har jobbet med prosjekte-
ring, har jeg heller ikke hatt utdannelse 
og papirer – det er erfaringen min som 
snekker jeg har brukt, smiler han.
Kåre er gift med Solveig, og de har dat-
teren Monica (f. 1973) og 2 barnebarn.

Tilbake til bare IT
Takker for seg gjør straks også Alexan-
der Dawson (41). Bodø-gutten flyttet 
til Halsa i 2014 og til jobb som IT-
ansvarlig og teknisk tegner hos Bjørn 
Kildal & Co. Da hadde han i ryggsek-
ken utdanning som systemutvikler fra 
studiene i informasjonsvitenskap ved 
Universitetet i Bergen. Og årene som 
seniorkonsulent i IT-konsernet Atea, 
med base i hjembyen. 
- Jeg har hatt en fin tid i Halsa Bygg, 
men savner faget mitt. Nå skal jeg 
tilbake til Atea, og jobbe som utvikler. 
Jeg begynner 1. september, og skal 
jobbe fra hjemmekontor her på Halsa, 
opplyser Alexander.
På privaten er han samboer med Hege 
Knutsen, og de to har 5 barn med alder 
2, 3, 6, 8 og 9 år.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

2 tar ny vei
Den ene skal gjøre som han vil, den andre skal tilbake 
til det opprinnelige. Kåre og Alexander sier takk for 
seg hos Halsa Bygg AS.

Kåre Danielsen og Alexander Dawson takker for seg i Halsa Bygg AS. Ny Næring gir dem heder med disse good 
looking-bildene som riktignok er 4 og 5 år gamle. 

Det er digert. Området som nå bygges ut bak Gøran Slettmyr Indregård tilsvarer 5 fotballbaner i størrelse, og utbyggeren, det er Statnett. På dette 
bildet befinner vi oss ved Straumvatnet, om lag 8 kilometer øst for Straumen i Sørfold. Her er det at Statnett bygger nye Salten Trafostasjon, med det 
som skal være sju såkalte 132-kilovoltsfelter og seks 420-kilovoltsfelter. Dette betyr utbygging av et altså digert område, og med blant annet kontroll-
bygg, garasje og i alt tre trafosjakter. Og Gøran? Han er prosjektleder for Moldjord Bygg og Anlegg, som har et omfattende oppdrag i stor-prosjektet. 
Elektrisk kraft er landets viktigste infrastruktur, og Statnett sikrer i dag forsyningssikkerhet til alle kriker og kroker ved å ha faktisk to parallelle akser 
gjennom landet. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Vanligvis foregår skytingen på miniatyrskyte-
banen i Ørneshallen, men denne dagen har 
gutta tatt turen opp til skytterlagets utendørs-
bane i Spildra ved Ørnes.
- Skyting er et utmerket utgangspunkt for å 
bygge opp selvtillit og mestringsfølelse, fastslår 
Kjell Sahl og Egil Brandtzæg. 
Skyteentusiastene og instruktørene fra Ørnes 
Skytterlag har bred erfaring med å gi skyte-

Blinkskudd for Vetle
I halvannet skoleår har skyting vært ukas høydepunkt for 
Vetle Alexander Holdahl (17). På skytebanen ble han rett før 
ferien hedret med flott pokal for innsatsen sin.

opplæring til barn og unge, også elever med 
ulike utfordringer. Og barn og unge som 
ikke finner sin plass i ordinære lagidretter. 
Sikkerhet og disiplin er en vesentlig del av 
begynneropplæringa, og begge ser at sporten 
har mange fordeler. 
- Skyting er en sport der man får umiddelbar 
respons, og der fokuset ligger på deg selv og 
det du gjør, sier Kjell. 
- Alle ønsker vi å være god til noe. Å mestre 
er viktig for selvtilliten vår! Men for oss er 
det like viktig at aktiviteten er lystbetont – vi 
ønsker å se blide fjes og tomler opp når ung-
dommene forlater skytetreninga!

Selvtillit og mestring
Vetle Alexander Holdahl har lagt seg ned 
og er klar på standplass. Vg2-eleven ved 
Meløy videregående skole får her trent 
evnen til konsentrasjon og fokus. 
- Når jeg ligger på standplass tenker jeg bare 
på hvordan jeg skal få satt skuddene best mu-
lig. Det er lettere å konsentrere seg her enn 
i klasserommet. På banen er det nesten ikke 

plass for andre tanker, smiler Vetle.
- Skytinga har gitt meg tro på at jeg kan være 
god til noe, sier han, når han stolt holder 
omkring den blanke pokalen han har fått 
overrakt fra Kjell Sahl.

Fantastisk følelse
Det er lett å se at trivselen på banen er høy. I 
skyttermiljøet ser det ut til å være rom for å 

være seg selv, og ta ting i et tempo man selv 
er fortrolig med. Instruksjonene er entydige 
og klare, og her har Egil et særlig godt lag og 
erfaring med å tilrettelegge. 
- Å gi ungdommene tida de trenger for å 
komme i modus for å skyte, er viktig. Noen 
har større behov for det enn andre, sier han. 
Og skryter av den formidable utviklingen 
Vetle har hatt det siste året. Skytingen har 
gjort unggutten mer robust og trygg, og 
tanken på å delta i konkurranser er ikke like 
fjern som i starten. 17-åringen selv merker 
også egen framgang, og er både overrasket og 
stolt over resultatene sine.
- Det er en fantastisk følelse når skuddene 
anvises på den elektroniske skjermen, det 
gjør meg skikkelig happy! Jeg gleder meg 
allerede til høsten – da skal jeg opp og skyte 
fra knestående, smiler han – tydelig fornøyd 
med at skyting står på timeplanen også kom-
mende skoleår. 

Tekst og foto: Anne Mette Meidelsen, 
Meløy videregående skole

Vetle Alexander (17) får tilbud om skyting som alternativ opplæringsarena, og er glad for Meløy videregående skole og Ørnes skytterlag har gjort det mulig å ha dette på timeplanen. - Du har talent, og har hatt stor 
glede av skytetreningen dette året. Men dette har jammen vi også hatt glede av! sa Kjell Sahl (t.v.) og Egil Brandtzæg da de overrakte unggutten med pokal under siste skytetrening før sommerferien."Når jeg ligger på standplass tenker jeg bare 

på hvordan jeg skal få satt skuddene best 
mulig. Det er lettere å konsentrere seg her 
enn i klasserommet. 

VETLE ALEXANDER HOLDAHL

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Forskningsprosjektet «Skyting for mestring» i regi av Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) viser at elever med ulike former for konsentrasjonsvansker, som deltar i 
skytetrening som del av sitt opplæringstilbud, kan oppleve økt impulskontroll, økt mestrings-
forventning og økt evne til å konsentrer seg. Disse egenskapene tas i mange tilfeller med fra 
skytebanen tilbake til klasserommet, og kan føre til at eleven får mer ut av skolehverdagen og 
de teoretiske fagene. 

Skyting for mestring
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En imponerende sammensatt yrkeskarriere er over. Anne-Rita Kolberg (66) fra Glomfjord er pensjonist fra i dag, 30. juni.

- Samarbeid, samarbeid, samarbeid! Og…..
jeg mener jeg har vært kreativ, for å finne 
løsninger for ungdommer som strever. Jeg er 
ikke redd for å heve stemmen og si hva jeg 
mener, og det kjennes godt å vite at det har 
vært bruk for meg!
Sier hun som nå er pensjonist, faktisk fra i 
dag, 30. juni.
- Og selv om jeg ofte har fått spørsmålet om 
jeg føler meg alene i en slik jobb – vi er jo 
såpass få og spredt – så har jeg aldri kjent på 
dét. Tvert imot, jeg har fantastiske kolleger 
rundt meg, med stor kompetanse som jeg 
kan støtte meg på!

Mange som strever
Anne-Rita Kolberg, PPT-rådgiver (PPT: 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste, sakkyndig 
instans i spørsmål om barn, ungdom og 
voksnes behov for spesialundervisning) ved 
Meløy videregående skole siden 2007, har 
altså jobbet sin siste dag.
- Det er mange ungdommer i den videregå-
ende skolen som strever – de kan ha ulike 
utfordringer i læresituasjoner. Elevene har 
lovpålagte rettigheter, og skolen kan ikke 
avslå tiltak for spesialundervisning med 
begrunnelse i økonomi. Min jobb har vært 
å innstille på tiltak og være den sakkyndige, 
forklarer hun.
- Dette er et system gjennom Opplæringslo-
ven, og det stilles strenge krav til dokumenta-
sjon underveis, slik at en elev beviselig får 
tilbudet han eller hun har krav på, sier hun, 
for siste gang med jobbklærne på.

Tøff og tilfeldig
For nå er en lang og mildest talt sammensatt 
yrkeskarriere over, og kontoret er ryddet og 
overlatt til etterfølger Nina Krogstad.
- Årene som PPT-rådgiver ble jo bare en liten 
del, Anne-Rita?
- Hehe, ja! På en del synes jeg at jeg har vært 
veldig tøff, mens andre ting har vært mer 
tilfeldig. Spesielt på spesialpedagogikk var 
lærekurven bratt for meg! smiler hun.

Karriere x 3
Medisinproduksjon, fiskerifag, akvakultur og smoltproduksjon, 
lærer og skoleleder, rådgiver i spesialpedagogikk. Ja, noen rek-
ker mye mer, i en yrkeskarriere. Hun er én av dem.    

Glomfjord-damen begynte ut som apotek-
tekniker, faktisk, i Bergen i mange år. Så 
gikk turen via ny utdanning og til ledelse 
av smolt-etablering i Glomfjord, før nok en 
utdanningsretning og mange år som lærer og 
skoleleder. Og så: ENDA et utdanningsløp – 
denne gangen spesialpedagogikk helt opp til 
masternivå. Som har dannet grunnlaget for 
yrkeskarrierens siste sving og oppløp. PPT-
rådgiver.

Ikke alltid enkelt
- Jeg har trivdes UTROLIG godt i den job-
ben jeg nå forlater. Det er en viktig jobb, og 
jeg føler at jeg har klart å gjøre den bra. I 
starten lurte nok lærerne ved skolen på hva 
jeg egentlig drev med – alt dette med henvis-
ning og spesialundervisning og lovpålagte 
rettigheter. Men jeg tror ikke noen av dem er 
usikre på dét i dag!

Anne-Rita forteller om basisteam, møterek-
ker, nært samarbeid med foreldre, ulik tilret-
telegging for elever med spesielle utfordrin-
ger, om gode kolleger. Og om at hun selv er 
en som tar seg fram, ikke lett lar seg stoppe.
- Det har ikke bestandig vært så enkelt – jeg 
møter jo ofte elever og foreldre som er i en 
krevende situasjon. I starten var jeg ekstra 
glad for den utrolig gode støtten jeg fikk fra 
den kommunale PP-tjenesten!

Tapte drømmer?
- Pensjonist, faktisk?
- Ja, jeg har jo brukt litt tid på å bestemme 
meg, da. Koronarestriksjonene fra i fjor 
gjorde at jeg utsatte dette i ett år. Selvsagt 
kommer jeg til å savne både kollegene mine 
og elevene – fellesskapet. Men, nå har jeg 
bestemt meg, og skal nok få tiden til å gå!
- Ja, til hva?

Når vi spør, vet vi at hun er travel leder av 
Meløy historielag, hun som i 2010 også 
vant den aller første JA-prisen fra Glomfjord 
Grendeutvalg. For sin viktige rolle i finansi-
eringen av Meløy Fritidsbad til 35 millioner 
kroner.
- Reise litt, ja. Men ikke til Østen og Afrika 
for å lære, studere, som jeg drømte om før. 
Nå tenker jeg mer Norge, og for å slappe av 
på en altan, med et glass vin, smiler hun.
- Noen drømmer som gikk tapt underveis?
- Nja…det året da jeg valgte fiskerifag, hadde 
jeg historie som andrevalg. Dét valget ville jeg 
kanskje gjort annerledes i dag. Verdenshisto-
rie, forstå flere sammenhenger. Og kanskje 
reist enda mer! smiler Anne-Rita Kolberg, og 
takker for seg i arbeidslivet.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Oppvokst i Glomfjord, datter av Martha og 
Johan, søster av Eileen (f. 1953) og Dagfinn 
(f. -62). Etter Fredheim folkehøgskole på 
Rognan tok hun apotekteknikerlinja ved Åsane 
videregående, og jobbet 7 år ved Apotek Olav 
Kyrre i Bergen. Studerte så statsvitenskap, 
men avbrøt og flyttet nordover, til studier i 
fiskerifag ved daværende Distriktshøgskolen 
i Bodø. Senere ledet hun etableringen av 

Mowis forsøksanlegg for smolt i Glomfjord, og 
ble senere driftsleder, før hun tok utdanning 
i akvakultur og kvalitetsledelse ved Høgsko-
len i Bodø. Ble deretter lærer i akvakultur 
ved Meløy videregående skole på Inndyr, og 
avdelingsleder der 2004-07. PPT-rådgiver ved 
skolens 3 avdelinger siden 2007, og har un-
derveis tatt mastergrad i spesialpedagogikk. 
Gikk av med avtalefestet pensjon 30. juni i år.

Anne-Rita Kolberg (66)

"Spesielt på spesialpe-
dagogikk var lærekur-
ven bratt for meg. I 
starten var jeg ekstra 
glad for den utrolig 
gode støtten jeg fikk 
fra den kommunale 
PP-tjenesten!

ANNE-RITA KOLBERG

Jeg er ikke redd for å heve 
stemmen og si hva jeg 
mener, og det kjennes godt 
å vite at det har vært bruk 
for meg!

ANNE-RITA KOLBERG
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Mange store 
i Sundsfjord

Råstoffmangel i markedet, korona-
restriksjoner, 
Tidligere i år meldte Ny Næring at 
lokale Moldjord Bygg og Anlegg 
fikk den om lag 20 millioner kroner 
store betongjobben i Helgeland 
Smolt-utbyggingen i Sundsfjord. 
Senere har Indre Salten Energi på 
Fauske kapret elektro-kontrakten 
verdt 15-20 millioner. Og, altså: 
Polarplast fikk 30-millionerjobben 
på rør- og vannsystemer. Nylig ble 
Pure Salmon Kaldnes RAS med 
hovedbase i Sandefjord tildelt en au-
tomasjonskontrakt på 6-7 millioner, 
og fortsatt gjenstår flere kontrakter i 
utbyggingen, for eksempel ventila-
sjon. Helgeland Smolt planlegger å 
produsere smolt i de nye anleggene 
fra januar neste år.

Krevende 
på råvarer
Råstoffmangel i markedet, 
koronarestriksjoner, Suezkanalen, 
containerstopp fra Kina.
- Vi jobber med plast og plast-
sveising, og som mange andre i 
næringslivet har vi lenge hatt det 
krevende med å få inn råvarer fra 
utlandet, sier Lasse Willumsen.
Eksempler for Polarplast sin del 
er ventiler og andre enkeltdeler i 
produksjonen som kjøpes fra land 
som Tyskland, Sveits, Østerrike. 
- Det er litt kaos på levering av 
råvarer, og stengingen i Suezkana-
len har dessuten blokert en viktig 
trafikk fra for eksempel Kina. Men, 
understreker Lasse.
- Vi har god kontakt og kod kon-
trakt med våre leverandører, slik at 
de har prioritert oss. Derfor har vi 
vært heldig og har kunnet skaffe 
oss det vi trengte.

Det største oppdraget
Polarplast-sjefen trenger flere hender. Fordi 
vekst er nødvendig. Og fordi bedriften har fått 
sitt største oppdrag noen gang.

Produksjonen foregår i Glomfjord Industripark – leveringsadresse er Helgeland Smolt i Sundsfjord. Polarplast AS er i gang med sitt største oppdrag noensinne, 
og her et glimt fra pre-fabrikeringen av rørkonstruksjoner for smoltanlegget. Fra venstre Torsten Wenberg og Sven Martin Rendal. Foto: Tor Oscar Lillevold

Ja, vi jobber med ting nå som kan føre 
til mer og betydelig vekst, men det er 
for tidlig å offentliggjøre ennå.

LASSE WILLUMSEN

I havbruk blir de anleggene vi jobber i, bare 
større. Hvis vi ikke øker staben og kompetansen 
vår, risikerer vi at vi ikke kan ta noe av dette. 

LASSE WILLUMSEN

Lasse Willlumsen

- Vi er i en slags mellomfase der vi er for 
små til å ta de virkelig store oppdragene, og 
for store til å «bare» kunne ta jobber her i 
nærmiljøet, forklarer Lasse Willumsen.
- I havbruk blir de anleggene vi jobber i, bare 
større. Hvis vi ikke øker staben og kompe-
tansen vår, risikerer vi at vi ikke kan ta noe 
av dette.
Det er dette resonnementet, pluss en stor og 
gledelig nyhet, som er bakteppet for denne 
artikkelen fra Ny Næring. Gaselle-bedriften 
Polarplast, med forretningsadresse i Gilde-
skål, har vokst i høyt tempo siden etablerin-

gen i 2013. Men veksten må bare fortsette, 
og Lasse leter nå kandidater til nyansettelser. 
La oss først la ham 
fortelle den gode 
nyheten:

Leter, for å øke
- I utbyggingen 
hos Helgeland 
Smolt har vi nå 
fått våre største 
oppdrag noen-
sinne, til en samlet 
verdi av rundt 30 
millioner kroner, 

opplyser han.
Dermed er det hans plastsveisere som i 
200-millionerutbyggingen i Sundsfjord skal 
lage og sette sammen røranleggene og vann-
systemene både under og over bakken. Altså i 
det nye resirkuleringsanlegget hos Helgeland 
Smolt, bedriften som har produksjonsanlegg 
her og i Reppen, og som leverer smolt til ak-
tører som Nova Sea, Lovundlaks og Gildeskål 
Forskningsstasjon.
- Så, nå leter vi konkret etter sertifisert 
metallsveiser, og flere plastsveisere. Dersom 
vi lykkes, kan det være aktuelt å ansette 

2-5 stykker, slik at vi blir om lag 30 ansatte 
totalt, opplyser Lasse.

Glomfjord-produksjon
Også metallsveising, fordi plastsystemer jo 
skal festes. Og fordi kundene etterspør. Slik 
kompetanse leier Lasse gjerne inn, men han 
trenger den også innomhus – derfor egen 
avdeling på metallsveising fra nå.
- Og plastsveisere – der er det få tilgjengelige 
her i området. Vi ser at det er en fordel å få 
inn folk som har andre typer fagbrev, for da 
kan vi dra nytte av erfaringen deres også på 
de jobbene vi skal utføre.
Helgeland Smolt-oppdraget er godt i gang, 

der Lasses menn pre-fabrikerer i lokalene 
deres i Glomfjord Industripark. Rørkonstruk-
sjoner skjæres og sveises – her snakker vi rør 
med opptil 80 centimeters diameter. Jobben 
pågår til februar neste år. 

I nord og sør
- Tilbake til det med vekst, Lasse. Hva skjer?
- Tja, vi har jo allerede utvidet dekningsom-
rådet vårt. Litt er tilfeldig, som at jo flere job-
ber vi gjør, jo flere er det som hører om oss, 
og i et større område. Jeg tror vi har et godt 
rykte. Så, nå skal vi for eksempel gjøre en re-

lativt stor jobb for Norwegian Royal Salmon 
i Nord-Troms. Og for ikke lenge siden gjorde 
vi en bra stor jobb for Hjelvik Settefisk ved 
Molde, og en for Mowi i Trøndelag tidligere 
denne måneden.
- Og det fortsetter?
- Ja, vi jobber med ting nå som kan føre til 
mer og betydelig vekst, men det er for tidlig å 
offentliggjøre ennå. Men som nevnt er det litt 
slik at vi må vokse for å kunne ta litt større 
jobber enn i dag, og da vil vi nok måtte reise 
en del mer, fastslår han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Det er jo på Yara jeg ønsker å jobbe, så jeg 
er veldig fornøyd med å ha landet fast stilling 
her, smiler han. 

Godt kjent
Sett bort i fra noen måneder som vikar hos 
Norwegian Crystals, har han vært i PKL i 
snart fem år. Der tok han først læretiden, og 
så gikk han som vikar frem til han fikk tilbud 
om fast jobb. 
- Jeg har jo blitt lært opp av de folkene jeg 
jobber med nå, og jeg syns det er behagelig å 
jobbe med folk jeg kjenner godt!
I PKL er arbeidsoppgavene både mange og 
varierte – og det er viktig for Robert.
- Ja, dagene går til mye forskjellig. Arbeids-
oppgavene kan være alt fra pakking, transport 
og lasting av båt – til å losse på båt og stuffe 
containere. Det er godt at man ikke gjør det 
samme hver eneste dag!

Midt i blinken
Han er vokst opp på Neverdal, hvor han gikk 
i barnehage og på barneskole. Så gikk han 
ungdomsskolen på Ørnes før han søkte seg til 
Meløy Videregående skole i Glomfjord, hvor 
han gikk teknikk og industriell produksjon. 
- Jeg hadde egentlig ikke så mye innsikt i 
hvordan det ting foregikk nede i PKL, men 
det var der jeg fikk læreplass – og jeg skjønte 
kjapt at det var midt i blinken for meg, 
forteller han. 
Og fast jobb kommer jo med noen fordeler. 

Robert fikk fast 
1. april fikk tre av vikarene i 
pakkeriet hos Yara tilbud om 
fast jobb. Robert Wilhelm 
Lorentzen (22) er en av dem!

Robert Lorentzen

Foreløpig er det én ting som står øverst på 
lista!
- Det er klart det er deilig med forutsigbarhet 
rundt lønn og pensjonsordninger og sånt.. 

Men det aller beste er at jeg kan komme meg 
inn i boligmarkedet. Så nå er jeg på husjakt!
Robert Wilhelm Lorentzen er sønn av Rita 
Lorentzen og Eirik Solbakken, og har brø-

drene Tony Lorentzen (f. 1994) og Joakim 
Lorentzen (f. 2001). 

Tekst og foto: Synne B. Ulsnæs

- Det er en veldig spennende jobb. Du blir 
aldri lei, det er alltid noe nytt å sette seg inn i 
og finne ut av, så dagene blir aldri like, smiler 
Jonas. 
Han er opprinnelig fra Bodø, nå bosatt på 
Halsa, og har bakgrunn som biloppretter på 
Nordvik Halsa hvor han jobbet i 10 år. 
- Jeg trivdes godt der, men etter 10 år er det 
fint å kunne prøve noe nytt og få utfordret 
seg selv på andre områder, og det får jeg her 

Travle Cargill-jobber
Det har vært lavsesong i produksjonen, men derimot høy-
sesong for vedlikeholds-gjengen hos Cargill. Da passer det 
ypperlig å ha fått med seg Andreas Hansen (22) og Jonas 

Edvinsen (29) på laget!

Jeg har lenge 
interessert meg 
for maskiner, helt 
siden jeg hadde 
utplassering i 
Mo Industripark i 
9.klasse. Jeg liker 
å mekke, og her får 
man være med på 
så mye forskjellig.

ANDREAS HANSEN

Etter 10 år er det 
fint å kunne prøve 
noe nytt og få ut-
fordret seg selv på 
andre områder, og 
det får jeg her hos 
Cargill.

JONAS EDVINSEN

Vedlikeholdsavdelingen hos Cargill har mye på tapetet – og da passer det ypperlig å utvide staben med to flinke folk – Jonas Edvinsen (t.v) og Andreas Hansen (t.h) her avbildet sammen med vedlikeholdsleder Are 
Morten Solsvik.

hos Cargill.
Selv om fagbrevet som industrimekaniker 
mangler, har han mye og god erfaring og sklir 
rett inn i jobben. 

Enkel og feilfri
Andreas tok fagbrevet som industrimekaniker 
hos Cargill i 2018. Så dro han til Fauske for å 
jobbe på sveiseverksted.
- Men så ønsket jeg meg tilbake til Meløy 
igjen, og søkte meg hit. Så fikk jeg jobb, og 
jeg er veldig fornøyd. Jeg trives veldig godt 
her, det er som Jonas sier, aldri en kjedelig 
dag og mye å bryne seg på. 
Og arbeidsoppgavene er mange og varierte. 
Alt fra tilsyn og smørerunder til feilsøking 
av maskiner får de bryne seg på hos sin nye 
arbeidsgiver. Alt for at prosessen skal være så 
enkel og feilfri som mulig. 

Trør til
- Det er enkle prosesser hver for seg, men 
totalt driver vi en ganske komplisert produk-
sjon her, med alle de forskjellige komponen-
tene, forteller Are Morten Solsvik, vedlike-
holdsleder hos Cargill. 
Så når det har vært roligere tider i produk-
sjonen, trør vedlikeholdsavdelingen til. Den 
består nå av totalt 10 stykker - mekanikere, 
elektrikere og en ingeniør. Det har vært om å 
gjøre å utbedre maskinene slik at de kan ture 
og gå videre. 
- Når vi får rom til å gjøre noe så må vi hive 

oss rundt å gjøre det, for når produksjonen er 
på topp igjen er det ikke tid til det, forklarer 
han.
Og de to nye tilskuddene til ´vedlikeholds-
laget´ er han veldig fornøyd med.
- Det er flinke folk, de jobber godt og står på. 
Jeg er veldig fornøyd med å ha fått de med, 
smiler han.

Fine folk
- Jeg ble overrasket over hvor spennende 
det er. Det er mye å bryne seg på, og mange 
ganger man får utfordret seg selv, og det liker 
jeg, sier Jonas. 
Det er Andreas enig i.
- Jeg har lenge interessert meg for maskiner, 
helt siden jeg hadde utplassering i Mo Indus-
tripark i 9.klasse. Jeg liker å mekke, og her får 
man være med på så mye forskjellig. Det er 
veldig spennende. 
Og arbeidsmiljøet er upåklagelig.
- Det er jo litt nervepirrende når man skal 
inn i ny jobb på en ny plass, og man ikke 
kjenner til folkene eller prosessene så godt. 
Men jeg har blitt tatt veldig godt i mot, og 
folkene her er veldig fine å jobbe sammen 
med, så jeg trives veldig godt, forklarer Jonas. 
Både Jonas og Andreas er bosatt på Halsa – 
Jonas med samboer og to barn. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs og
 Edmund Ulsnæs. 
Foto: Edmund Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Øyeblikksbilde fra Glomfjord Havn: når du vet at båten er så stor at nær 9 meter dybde ved kaifronten ikke blir nok! Ved Meløy Havnebygg er det 
operatørene Torstein Gjærde og Terje Simonsen hos Terje Halsan AS som her styrer arbeidet når 4 meter (!) lange fenderblåser løftes på plass. 
Anledningen denne gangen var at containerskipet NCL Ålesund var ventet inn, og skulle lastes tungt med gjødsel i containere. Ved kai ser vi her 
taubåtene Boa Frigg og Boa Balder, som denne dagen var i Glomfjord for å eskortere ammoniakkskipet Gas Snapper. 
Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Tor Oscar Lillevold.
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Oppvokst som gårdssønn i Høylandet kommune i Trøndelag. Valgte 
yrkesfag etter grunnskolen, og deretter Skiensfjorden tekniske 
fagskole, før han kom nyutdannet til Glomfjord som tekniker i meka-
niske fag hos Norsk Hydro, i 1967. Bosatte seg i Meløy for godt i -71, 
etter to år i Drammen, og denne gangen sammen med kona Åse – 
sammen fikk de barna Kjersti (f. 1973), Eivor (f. -75) og Guro (f. -80). 
Jobbet som konstruktør i pakkeri, kai og lager, altså med vedlikehold 
av transportanlegg og -systemer. Dessuten driftsleder i en periode, 
og jobbet med vedlikeholdsprosjekter i fullgjødselfabrikken i årene 
før han gikk av med pensjon i 2012.

Bjarne Flaat (74)
- Jeg har lett overalt – det finnes 
nesten ikke!
Bjarne løfter blikket fra boka si – 
han sitter foran den svære bildeveg-
gen i Glomfjord Industrimuseum. 
Han snakker om bilder. Eller, 
bilder han aldri fant, da han samlet 
innholdet til «Fykan - En beretning 
om pionerer» som han gav ut for 
egen regning i fjor høst.
- Ingeniør Bernt Lund tok masse 
bilder underveis i kraftutbyggingen 
fra 1912 til -20. Veier, taubaner, 
demninger. Men så godt som ingen 
der mennesker er med! Jeg tror jeg 
fant bare 3 bilder innvendig i bo-
ligbrakkene, og jeg har lett nesten 
overalt! understreker Bjarne.
- Dette forteller meg at Lund var 
opptatt av anleggene, av byggingen, 
av framdriften, og veldig lite av 
arbeidsfolkene som gjorde jobben, 
summerer han.

Arbeidsfolkene, ja
Ny Næring skriver om arbeidsfolk 
i 2021. I boken Bjarne nettopp 
gav ut gjør han litt av det samme. 

Gjennomføringskraften de hadde – det var den som fasciner-
te ham mest. Men i sin nå utsolgte bok presenterte Bjarne 
Flaat (74) i fjor også spennende lesning om arbeidsfolk mot 
arbeidsleder. Og om hardt arbeid, men til gode penger.

Dette forteller meg at Lund 
var opptatt av anleggene, 
av byggingen, av fram-
driften, og veldig lite av 
arbeidsfolkene som gjorde 
jobben.

BJARNE FLAAT"
Men 100 år tilbake, fra byggingen 
av Glomfjord Kraftverk fram mot 
innvielsen i 1920.
- Det er naturlig at det spektakulæ-
re anleggsarbeidet, i uframkomme-
lig natur, får fokus i historien om 
Glomfjord. Men, i de fragmentene 

som jeg tatt for meg i mitt arbeid 
med boka, har jeg også sett litt på 
anleggsfolkenes ve og vel. Ingen tvil 
om at det var beinhardt, og Lund 
styrte det økonomiske med hard 
hånd. Men la oss også huske….
begynner Bjarne.
Og opplyser først at en snekker, i 
fiske- og landbruksbygda Glom-
fjord på den tiden, gjerne tjente 2 
kroner dagen.

Hardt, men lønnsomt
- Mens ungguttene, de som bar de 
voldsomme børene fra Fykan og 
550 meter opp til Øvre Navervann 
– de fikk typisk 20 øre kiloen de 
bar opp. 50 kilo ganger 0,20 = 10 
kroner – ergo tjente de 5 ganger 
mer på én tur, enn det snekkeren 
tjente på en hel dag!
- Så selv om det var beinhardt, var 
det også godt betalt. Kokka, for 
eksempel, mener jeg tjente om lag 
10 kroner pr. måned for hver an-
leggsslusk hun ordnet matstellet for 
– inntekten hennes var god. Så selv 
om det var kaotisk i denne bygda 
der det bare var 2 små gårder og en 
husmannsplass fra før, så var det 
også et slags Klondyke for veldig 
mange, fastslår han.
Boforhold på brakka, mat og 
kosthold, alkoholbruk og -misbruk 
– boka hans er innom også dette.

Fant nye lommer
Det var i 2019 at Bjarne – over 
gjennomsnittet interessert i 
lokalhistorie – fikk idéen til bok. 
100-årsjubiléet for kraftverket 
nærmet seg, og han og kona Åse 

var fascinert av Kløvveien, den 
som passerer 100 år gamle 
bygninger og installasjoner, 
spektakulær geologi og hel-
leristninger – her ved Fykan, 
Reben og Navervannene. Her 
står Meløys vugge som kraft- og 
industrikommune.
- Jeg skrev – Åse tok seg av 
bilder og layout. Det var en 
pokersjanse å ta, for bare tryk-
kekostnaden ble 75.000 kroner. 
Økonomien var ikke viktig, 
men håpet var at hobbyprosjek-
tet kunne gå litt i pluss. 
I produksjonen bak var både 
Dag Hillestad, Kristen Selfors 
og Åse og resten av miljøet i 
Glomfjord Industrimuseum 
viktige hjelpere. Hovedkilder 
har vært de såkalte anleggsrap-
portene fra 2012 og -14. 
- Jeg mener Else Farups «Trekk 
fra Glomfjords historie» er som 
standardverk å regne, mens jeg 
har funnet noen «lommer» som 
hun ikke har utforsket – for 
eksempel anleggsrapportene, 
Kløvveien og transporten til og 
fra Storglomvatn.

- Her var INGENTING!
- Hva overrasket deg mest?
- Den voldsomme gjennomfø-
ringskraften de hadde! Dette 
var et fiskebonde-samfunn 
innerst i en trang fjord i Nord-
Norge. Her fantes egentlig in-
genting, og her spratt det opp, 
landsdelens største kraftverk! 
Og så er det de klare interesse-
skillene mellom han som ledet 
utbyggingen, og dem som job-
bet. Ikke rart at det vokste fram 
en arbeiderbevegelse, smiler 
han. (Haugvik Industriarbei-
derforening ble etablert i 1913, 
red. anm.).
- Blir det flere bøker?
- Nei, jeg tror ikke dét – og det 
er ganske dyrt med nytt opplag. 
Men, de 600 eksemplarene vi 
trykket - alle gikk ut, det fin-
nes ikke ett igjen, sier Bjarne 
fornøyd.
- Så er det jo kommet en del 
opplysninger inn, etter at boka 
kom inn. Så kanskje blir det 
noen kapitler til, da…

Tekst og foto: Edmund Ulsnæ

Om folkene, arbeidet, pengene

- Bernt Lund….ikke så rart at arbeiderbevegelsen vokste fram i årene før Glomfjord kraftverk stod ferdig, mener Bjarne Flaat. Boka hans «Fykan - En beretning om pionerer» ble trykket i 600 eksemplarer i fjor høst, 
og er utsolgt. Bok-manuset tar for seg det han kaller «lommer» i Glomfjords spennende industrihistorie. I arbeidet har han hatt god hjelp av kona Åse Flaat, som leder arbeidet i Glomfjord Industrimuseum.

50 kilo ganger 0,20 = 
10 kroner – ergo tjente 
de 5 ganger mer på én 
tur, enn det snekkeren 
tjente på en hel dag!

BJARNE FLAAT"
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- Jeg har takket ja til en stilling som prosjektleder 
i en ny avdeling i Yara-systemet. Jeg gleder meg til 
å ta fatt på den, og utfordres på nye ting, forklarer 
han.
Den nye avdelingen går under navnet Yara Clean 
Ammonia, og skal fokusere på å gjøre Yaras am-
moniakkfabrikker mer miljøvennlige. 
- Å jobbe mot å bli mer miljøvennlig har jeg 
fokusert på her i Glomfjord også, jeg har hatt en 
type miljøprofil på stillingen min og arbeidet med 
å utbedre maskiner og prosesser for å gjøre de mer 
grønne.

Finne løsninger
Altså er Åge mer enn inne på hva det å være miljø-
bevisst vil si. 
- Det handler jo om å finne en løsning hvor man 
kan være så miljøvennlige som mulig, men sam-
tidig opprettholde best mulig produksjon. Og da 

Ny vei 
for Åge

I 2016 kom han flyttende – fersk 
fra universitetet i Trondheim og 
inn i stilling som prosessingeniør 
hos Yara Glomfjord. Nå vil Åge 
utfordre seg selv, lære mer og 
utvikles!
 

Åge Johansen vil videre i Yara-systemet – for å lære, utfordre og utvikle seg selv! 

Et tilbakeblikk – da Åge kom til Glomfjord. 5 år går fort!

er det mange tiltak man kan sette i 
gang. 
Den nye jobben innebærer at Åge og 
familien forlater Glomfjord, til fordel 
for Porsgrunn.
- Vi har trivdes veldig godt her, og 
har bodd her i fem år nå. Selv om det 
er mye vi vil savne i Meløy, gleder jeg 
meg til å få nye inntrykk og utfor-
dringer.

Avskjedsstans
Men før Åge kan dra gjenstod en vik-
tig hendelse, hvor hans kompetanse 
er viktig – revisjonsstansen, årets 

begivenhet hos Yara Glomfjord.
- Vi fant ut at det var hensiktsmes-
sig at jeg ikke dro før ´stoppen´ var 
over, da det er en stor revisjonsstans 
i år og det er mye som skal gjøres og 
koordineres. Så den må gjennomfø-
res først, smiler han. 
Åge, opprinnelig fra Grimstad, er 
gift med Mari Melkevik, opprin-
nelig fra Sotra. Sammen har de 
et barn – Jon. Åge er utdannet 
kjemiingeniør.

Tekst: Malin Ulsnæs og Edmund 
Ulsnæs. Foto: Edmund Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Travle dager for Kent Ole Hansen og Bernt Ole Jensen hos Montér Solhaug. Det er Covid-19-sommer i år som i fjor, og det bygges og pusses opp som 
aldri før! Da passet det utmerket med litt påfyll av kompetanse og besøk av leverandøren Bosch! Tidlig i juni hadde de besøk av to flinke fagfolk, 
tilgjengelig for kunder og ansatte hele dagen. Telt, ballonger og svær lastebil vakte oppmerksomhet – og mange tok turen innom for å se utvalget. 
– For oss som ansatte var det veldig lærerikt med en slik dag. Og for butikken betyr det jo at vi kan yte bedre service for kundene våre som lurer på 
ting i forbindelse med kjøp av disse produktene, fortalte Kent Ole Hansen i etterkant.   Tekst og foto: Synne B. Ulsnæs
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De siste tjue årene har hun jobbet i industri-
parken. Først hos ScanWafer, som senere ble 
REC – før hun gikk til Norwegian Crystals 
i 2013. 
- Jeg tok fagbrev i kjemiprosess da jeg jobbet 
på rentrommet hos ScanWafer. Da vi begynte 
å gå skift istedenfor dagtid flyttet jeg over til 
logistikkavdelinga, hvor jeg tok jeg fagbrevet 
i logistikk, forklarer Janne. 

Mer kundekontakt
Hun har altså noen år med fartstid innenfor 
logistikk, og arbeidsoppgavene hos Montér 
Solhaug er dermed ikke helt ukjent. 
- Truck-kjøring, holde system på lageret og ta 
imot varer er jeg vant til. Det å hjelpe kunder 
derimot, det er nytt for meg. Men jeg synes 
det er utrolig hyggelig å se nye fjes hver dag!
Janne er vant til å jobbe i produksjonsdelen 
av bedriften og da er kundekontakt en sjel-
den opplevelse, men i denne jobben handler 
alt om å yte god service.
- Ja, her er det bare én ting som betyr noe – 
og det er at kundene er fornøyde! "Eneste jenta

1. juni begynte Janne Evy Anne Jonassen 
(46) hos Montér Solhaug avd. Ørnes, som 
har rundt 10 faste ansatte.
- Jeg liker at arbeidsmiljøet ikke er så stort, 
slik at man kommer litt tettere på hverandre 
og blir godt kjent, forklarer hun. 
Hun skal være fast stasjonert på lageret, hvor 
hun er eneste jenta – men hun trives godt 

med gutta-krutt. 
- Etter å ha vært mange år i en mannsdo-
minert bransje er jeg godt vant til å jobbe 
mest med mannfolk. De har jo sin egen 
humor, og litt røffere stemning må man 
regne med, men det trives jeg godt med, 
smiler hun.

Tekst: Malin B. Ulsnæs 

Janne Evy Anne 
Jonassen (46)

Ny på lageret
- Selv om det er nytt for meg 
å jobbe i butikk, er jeg godt 
kjent med denne typen ar-
beidsoppgaver, forteller den 
ferske lagermedarbeideren 
hos Montér Solhaug. 
 

Jeg liker at arbeidsmiljøet ikke 
er så stort, slik at man kommer 
litt tettere på hverandre og 
blir godt kjent!

JANNE EVY ANNE JONASSEN

Født og oppvokst på Ørnes. Etter grunn-
skolen valgte hun Meløy Janne Evy Anne 
Jonassen (46) er født og oppvokst på 
Vallsjøen, før hun som elleveåring flyttet 
til Glomfjord. Der har hun bodd til i januar 
i 2020 da hun flyttet til Ørnes. Fikk første 
barn da hun var 20, og var hjemmeværende 
med tre små til tidlig 2000-tallet, da hun 
begynte i jobb hos Meløy Kommune som 
renholder. Deretter begynte hun hos Scan-
Wafer (senere REC) hvor hun tok fagbrev i 
både kjemiprosess og logistikk, før hun byt-
tet over til Norwegian Crystals i 2013. Hun 
har fem barn: Pelle Marius (f. 1994), Ranja 
Therese (f. – 96), Kasandra Elvine (f. -98), 
Leah Henny (f. 2012) og Johannes (f. 2013). 

Fersk i jobben, men ikke i faget. Janne Evy Anne Jonassen har mye erfaring innenfor logistikk, senest fra Norwegian Crystals – nå er hun fast hos Montér Solhaug avdeling Ørnes. 

På lageret i Spildra skal materiale flyttes og 
lastes, da er trucken et viktig verktøy. 
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- Vi er veldig fornøyde med variasjonen av 
oppdrag vi utfører, store som små! 
Prosjektleder Mats Swensen skryter av både 
kunder og ansatte.
- Det er viktig at jobbene blir utført ordentlig, 
uansett om det er en kortere eller lengre jobb.

Planlegginga
Ute på oppdrag er Tormod Martinussen (54) 
og Jonas Skaret (33) – de jobber med å skifte 

De varierte oppdragene
Sommeren er i anmarsj – og 
Reipå Knuseri er i vinden. 
Bedriften tar små og store 
oppdrag på strak arm – her 
drenering og etterisolering 
hjemme hos kunde!

Tormod og Jonas jobber på med drenering og etterisolering. – Vi trives med varierte oppdrag! sier karene. 
 

Tormod er gjev å ha når det skal hånd-
graves. Han graver stort sett like fort 
med spade som jeg gjør med maskin!

JONAS SKARET

drenering og etterisolere. Det må planlegges 
nøye.
- Man må tenke helhet, ikke bare begynne 
én plass og ta det som det kommer, forklarer 
Tormod.
Utfordringer dukker opp, ting blir ikke alltid 
som tenkt eller planlagt. Da må man kunne 

snu seg fort for å holde både budsjetter og 
tidsfrister.
- For eksempel planlegger vi på forhånd hvor 
vi skal legge massene, slik at vi slipper å flytte 
de underveis. Det sparer vi en del tid på, sier 
Jonas – maskinfører hos Reipå Knuseri.

Trives sammen
Bedriften Reipå Knuseri går så det suser, 
og oppdragene står i kø. Med 20 ansatte 
får de gjort unna en hel del prosjekter i 
løpet av et år, både store og små. 
- Det er fint med den variasjonen, at 
noen oppdrag varer lengre og andre 
kortere. Det er greit å bytte arbeidssted i 
blant og se litt nye omgivelser. Men ut-
over det så er jo graving graving, smiler 
Tormod. 
- Det funker godt å jobbe sammen. 
Tormod er gjev å ha når det skal hånd-
graves. Han graver stort sett like fort 
med spade som jeg gjør med maskin, ler 
Jonas. 
 
Tekst: Malin Ulsnæs og Synne B. 
Ulsnæs. Foto: Synne Ulsnæs
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Oppvokst i Bodø og Skien, i dag bosatt på 
Tverlandet. Vg1 bygg og anlegg, Vg2 bygg-
teknikk ved Bodø videregående skole. Læretid 
hos Byggmester Vikjord ble avbrutt, deretter 
lærling i tømrerfaget hos Moldjord Bygg og 
Anlegg fra november 2020. Svenneprøve i 
høst.

- Oldefaren min snekret en del, og jeg var med 
ham fra jeg var bitteliten, og seinere ble jeg 
ganske bestemt på å bli tømrer. Nå skal jeg ta 
svennebrevet, og så gå videre for å bli bygg-
mester. Og kanskje ingeniørutdanning.
- Å være tømrer? Det er generelt gøy å holde 
på med – alt fra masse tungt utearbeid til fin-
puss innendørs. I starten må du gruble en del, 
men så finner du et system i det, sånn at en 
del etter hvert kan gå litt på automatikk, for 
eksempel hvordan du setter inn et vindu.
- Det er veldig greit å ta denne utdanningen, 
for å få mer innsikt i arbeidet og denne bran-
sjen. Å jobbe hos Moldjord Bygg og Anlegg 
er helt supert, og jeg fortsetter gjerne etter 
læretiden, hvis jeg får et tilbud.

Joakim Tilrem Paulsen (23)
Oppvokst i Asmara, hovedstaden i Eritrea. 
Kom til Norge i 2012 som flyktning, og fikk 
opphold på Andenes og så i Mosjøen. Flyttet 
til Bodø i 2018, da han fikk læreplass hos 
Moldjord Bygg og Anlegg. Svenneprøve i 
høst.

- Jeg liker å bygge hus, og jeg liker å jobbe 
sammen med andre! Jeg har ikke jobbet som 
tømrer før, så dette var helt nytt for meg. Nå 
må jeg skaffe meg en jobb, slik som andre 
nordmenn, så da trenger jeg denne erfarin-
gen og denne utdanningen for å få jobb som 
tømrer.
- Er du flink?
- Jeg tror det, men jeg trenger mer erfaring! 
(‘Han står på og gjør jobben sin veldig greit!’ 
skyter en av kollegene inn fra siden).
- Ja, du har rett i at det er mye vind og regn 
her, men det finnes ikke dårlig vær, bare dår-
lig klær! Været er sånn det er, og alt annet var 
også helt nytt for meg da jeg kom til Norge. 
Men, alt dette må jeg bare fikse og få kontroll 
på!

Oppvokst og fortsatt bosatt Bodø. Først 
Vg1 teknikk og industriell produksjon 
ved Bodø videregående skole, deretter 
Vg1 bygg og anlegg og Vg2 byggtek-
nikk. Lærling i tømrerfaget hos Mold-
jord Bygg og Anlegg fra august 2016. 
Skaffer seg nå mer rendyrket tømrer-
praksis, for så å forberede svenneprøven.

- Dette arbeidet har jeg vel litt i genene, 
egentlig. For jeg har vært med mamma 
og pappa på snekring og liknende ar-
beid, og med to onkler som har snekret 
mye – jeg ble gjerne med, da jeg var 
liten. Og i Brønnøysund, sammen med 
morfar.  
- Hva som er så bra med jobben? Alt! 
Nesten hver dag lærer jeg noe helt nytt, 
og forbedrer arbeidet mitt, slik at det 
kan gå raskere. Å få til den gode flyten 
der, få til gode rutiner sammen kolle-
gene mine - det er koselig, rett og slett!
- Det er jo tunge dager, også, for ek-
sempel på dette prosjektet, hvor vi river 

masse balkonger og plater, og skal ha 
opp nye fasadeplater som veier 50-60 
kilo hver. Og det kan ikke skjæres feil 
eller måles feil, for 1 millimeter feil på 
den første plata blir fort til 1 centimeter 
på andre siden av veggen. Men når vi 
tenker framover og planlegger, så stiler 
vi forberedt på jobb, og da får vi til den 
gode flyten.
- Jeg har alltid vært litt sportslig, og 
det er viktig for kroppen min å være i 
bevegelse – jeg hater egentlig å sitte på 
ræv! I denne jobben må du ha fysikken 
på plass, for det er en del tungt arbeid, 
og man kan jo ikke være totalt utslitt 
når man kommer hjem. Og så er det 
viktig med fokus – for å kunne ta nøy-
aktige mål første gangen, for eksempel. 
Og systematisk, kanskje litt ryddig i 
hodet? Men, når man kommer på jobb 
så får man automatisk en helt annen 
mentalitet, altså man kommer inn i 
jobb-modus.

Adrian Aanesen (20)Zemuy Ghebremariam (34)

Eksempel på bra arbeidsfolk! Zemuy Ghebremariam (f.v.), 
Joakim Tilrem Paulsen og Adrian Aanesen bygger en 
karriere i anleggsbransjen. Etter skolegangen er de nå 
lærlinger hos Moldjord Bygg og Anlegg, og forbereder seg 
til fagprøve som tømrere.

Lærerikt, spennende og jobb-lovende. 
Slik er det å være lærling hos Moldjord 
Bygg og Anlegg.

Ny Næring presenterer 5 unge, 
flinke og målrettede karer. De vil 
satse på bransjen der det bygges 
stort og synlig. Boliger og pro-
duksjonsanlegg som er planlagt, 
bygget og overlevert av Moldjord 
Bygg og Anlegg – slike finner du 
i stort sett alle bygder og byer i 
Salten. Det er i denne bedriften 

Joakim (23), Matias (24), Adrian 
(20), Zemuy (34) og Jonas (30) 
vil være, og lære. I denne artik-
kelen presenterer vi dem for våre 
lesere – her er de flinke lærlin-
gene hos Finn Nikolaisen, Kåre 
Eggesvik & Co.!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Oppvokst på Alstad, og bor fortsatt i Bodø, med samboer og 2 barn - har for 
tiden pappapermisjon. Vg1 teknikk og industriell produksjon ved Bodø videregå-
ende skole, deretter Vg2 overflateteknikk. 
Deretter lærling i faget med industriell 
maling og overflatebehandling - i Bilfinger 
Berger, og jobbet offshore, i Nordsjøen. Se-
nere allmennfaglig påbygging, og deretter 
2 år med sandblåsing og lakkering og 5 år 
som stålmontør i anleggsbransjen i Trond-
heim. Fra i fjor sommer tømrerlærling hos 
Moldjord Bygg og Anlegg, og gjennom 
den anerkjente NESO-skolen (Nordnor-
ske Entreprenørers Service Organisasjon). 
Svenneprøve neste sommer.

- Nå først jobber jeg for å ta fagprøven og 
få svennebrevet neste sommer. Så kommer 
jeg nok til å satse videre på utdanning, jeg 
tenker litt på å bli ingeniør innenfor dette 
området. For nå har jeg en del erfaring fra 
ulike ting, gjennom årene der jeg har job-
bet ‘på gulvet’. Jeg kjenner litt på at jeg har 
lyst på vær mer med oppover i systemet, 
altså være mer med på ledelsen og planleg-
gingen av ting.

Oppvokst og bosatt på Fauske. Jobbår hos Moldjord etter videregående skole, før han tok et 
år med økonomi og ledelse ved Nord Universitet. Deretter to år forkurs til ingeniør i Trond-
heim. Rimelig skolelei bestemte han seg for å ta en 
produktiv pause fra studiene og får nå full opplæring 
i bedrift hos Moldjord Bygg og Anlegg hvor han tar 
fagbrevet som betongarbeider over tre år. 

- Jeg har hatt sommerjobb hos Moldjord siden jeg 
var 18 år gammel, så jeg er godt kjent med både ar-
beidsplassen og folka. Jeg trives veldig godt her, men 
gleder meg veldig til å kunne ta mer del i planleg-
ging av prosjektene!
- Hvorfor jeg tar fagbrevet først? Vel, for det første 
var jeg veldig skolelei etter de to årene med for-
kurs til ingeniør. For det andre så mener jeg at den 
innsikten jeg får nå, både i forhold til utstyr og 
maskiner – men også hvordan det fungerer i felten, 
er noe jeg får stor bruk for som nyutdannet ingeniør. 
Og forhåpentligvis er det en fordel i en fremtidig 
søkeprosess!

Jonas Søraa (30) Matias Slettmyr Godtfredsen (23) 

Flinke karer 
lærer mer
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Formålet med fredningen er å bevare 
et unikt eksempel på tidligere betong-
master med kulturhistorisk verdi, som 
representanter for høyspent kraftover-
føring i den tidligere fasen av storskala 
norsk vannkraftutbygging. 

Mastene er også viktige representanter 
for overføringssystemet mellom Fykan 
og Haugvik mellom produksjon og kon-
sum, fra kraftverk til industri.

Overføringen mellom kraftverket og 
de ulike generasjonene industriaktører 
i Haugvik ble utført i meget bratt og 
utsatt terreng, og viser ingeniørarbeid 
av høy kvalitet fra perioden.

Mastene i Glomfjord er særegne både 
i utforming og materiale, og framstår 
med høy grad av autensitet og kilde-
verdi.

Riksantikvaren

- Se her: tenk det arbeidet de har hatt for 
over 100 år siden med å forskalle og mure 
opp disse mastene – denne er 16 ½ meter 
høy, og de andre to er 14 og 14 ½, peker 
Kristen Selfors.
Statkrafts seniorrådgiver står sammen med 

Den store kulturminne-jobben
I samarbeid med Riksantikvaren renoverer Statkraft en rekke av sine 
kulturminner i Glomfjord. Først ferdig ble de tre 100-åringene på Jæra… 

oss på Jæra, midt i det aller mest industri-
historiske Glomfjord. Her, i ulendt terreng 
over Glomen og med utsikt til kraftverket på 
Fykan, ruver tre helt spesielle høyspentmaster 
over oss.
- Det er bygget ny høyspent-trasé gjennom 

Glomfjord, og da vi skulle rive den gamle, var 
kravet egentlig at den ene av de gamle mastene 
skulle bevares. Men, så har Riksantikvaren be-
stemt fredning på tre stykker – to forankrings-
master og en bæremast. Derfor er disse lagt til i 
vår landsverneplan, forteller Kristen.

Kristen Selfors Torleif Rommetveit

De tre kraftmastene rett ved Øvregate og Nedregate på Jæra i Glomfjord er nå flott rehabilitert, og etter Riksantikvarens ønske. Utført av Bilfinger, på oppdrag fra Statkraft. – I år og de neste to årene 
bruker vi mange millioner kroner på slik rehabilitering av kulturminner i Glomfjord, forteller seniorrådgiver Kristen Selfors i Statkraft.  

Fjær i hatten
Og dette er bakgrunnen for et helt spe-
sielt renoveringsarbeid mellom fjellene i 
vinter og vår. Forprosjektet beskrev først 
tilstanden til mastene, så fikk Kristen fått 
godkjent en forvaltningsplan på dem. Og: 
et helt spesielt anbud ble lagt ut.
- Flere kompetente firmaer fra hele landet 
deltok på anbudsbefaringen, og flere la inn 
tilbud. Veldig artig at det ble Bilfinger i 
Glomfjord som vant oppdraget, for dette 
var en ganske så spesiell jobb. Helt klart en 
fjær i hatten for dem, mener han.
- For oss gjør det prosjektet enda litt lettere 
å gjennomføre når vi har en lokal leveran-
dør, og fra tidligere oppdrag kjenner de vår 
filosofi på helse, miljø og sikkerhet.

Overraskende bra
Og Bilfinger gjorde jobben. En tobeint bæ-

remast og en firebeint forankringsmast ble 
renovert ferdig i fjor høst og vinter – den 
andre forankringsmasta i vår. Meisling, 
behandling av armeringen, så slamming og 
sluttbehandling. Du ser sluttresultatet på 
bildene i denne artikkelen.
- Mastene var i overraskende god stand, til 
å være over 100 år gamle, mener Bilfingers 
prosjektleder Torleif Rommetveit.
- Vi driver mye med vedlikehold av gamle 
fabrikkbygninger hos Yara, og er godt 
kjent med slikt arbeid. Det mest spesielle 
her var nok byggingen av stillas, for de var 
høye og omfangsrike i krevende terreng, og 
det var mange hensyn å ta i byggingen.

Strenge krav
Overraskende god stand, ok, men likevel 
preget av at det er lenge siden forrige 

vedlikehold.
- Og når mastene er fredet, er det veldig 
begrenset hva vi har lov til å gjøre med 
dem – egentlig skal de beholdes slik de 
er. Enkeltdeler bør heller renoveres enn å 
byttes. Så, vi var litt låst på hva vi kunne 
gjøre, og dette gjorde prosjektet litt van-
skeligere for oss. Men nå er jobben gjort, 
og vi er veldig fornøyd! fastslår Kristen 
Selfors.
- Dyrt, ja?
- Jeg har ikke lyst til å oppgi beløp, men 
når du summerer det vi bruker for å gjen-
nomføre alle tiltakene i Glomfjord i vår 
landsverneplan – ja, det går mange mil-
lioner, helt klart.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Veldig artig at det ble Bilfinger i Glomfjord 
som vant oppdraget, for dette var en ganske 
så spesiell jobb. 

KRISTEN SELFORS"

Før, underveis og etter: denne forankringsmasta ruver så det holder i det bratte terrenget i Glomen. Men tar seg meget godt ut, etter omfattende rehabilitering utført av Bilfinger. Underveis-bildene: Kristen Selfors, Statkraft.

Statkrafts 
landsverneplan

Landsverneplanen for Statkraft inneholder 
10 kraftverk, deriblant Glomfjord, som viser 
ulike sider av vannkrafthistorien. Anleggene 
er fra tidlig 1900-tall og frem til 1985, og viser 
utviklingen fra kraftstasjoner og rørgater oppe i 
dagen, til høyteknologiske kraftstasjoner i fjell.

En landsverneplan er en oversikt over verne-
verdige eiendommer og en historisk oversikt 
over en offentlig sektor. Utvalget skal være 
kartlagt og valgt ut av sektoren/eiendomsfor-
valteren, i samråd med Riksantikvaren.

Norge innledet sin pionertid som vannkraftna-
sjon på 1840-tallet, der vannrikdommen og 
terrengforholdene var helt avgjørende. Naturlig 
magasinering i fjellvann og store fallhøyder la 
forholdene til rette for produksjon av elektrisi-
tet. Fra 1880-årene ble energien i vasskraften 
benyttet til produksjon av elektrisitet til bruk 
for industri, transport og forbruker.

Kraftverkene fikk gjerne spektakulær utfor-
ming, der prestisjefylte bygningstyper var 
inspirasjonskilder. Det ble ofte brukt nasjonal-
romantiske stilelementer, og mange anlegg 
hadde påkostede fasader. Armert betong var en 
bygningsteknisk nyvinning, og ble brukt til fulle, 
både i kraftstasjoner og dammer.

Kilde: Riksantikvaren

Med virkning fra i fjor er Glomfjord Kraftverk 
fredet av Riksantikvaren. Formålet er å bevare 
det som et industrikraftverk som stod ferdig i 
1920, med et helhetlig kulturmiljø av nasjonal 
vannkrafthistorisk verdi, heter det i frednings-
dokumentet. Fredningen omfatter også Gon-
dolbane nedre og øvre stasjon (oppført 1960), 
kabelbanen "kjibba" nedre og øvre stasjon 
(oppført 1914) og rørgata (oppført 1915-20).

Kraftverk fredet
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Inez Jentoftsen (24) er ny med fast jobb i 
Yara Glomfjord. Pakkeri, kai og lager har 
gjort flere nyansettelser i vår, og en av de 
heldige er nettopp Inez.
- Det var deilig å lande litt. Jeg har vært un-
der utdanning i en del år nå, så det å få fast 
jobb passet meg veldig fint, smiler hun.
Det å ha vært under utdanning har lønnet 
seg – hun har nemlig i ung alder allerede to 
fagbrev! Ett i kjemiprosess og ett i logistikk - 
fagprøver tatt henholdsvis i 2017 og -20. 

Kjenner prosessen
- Jeg tenkte «Hvorfor ikke?». Det å begynne 
på et nytt fagbrev så fort var greit for å holde 
seg i jobb, åpne litt flere dører og ikke minst 
få mer erfaring som kommer veldig godt 
med, forklarer hun. 
Fra 1.april i år er hun altså fast ansatt som 
transportoperatør, og på grunn av fagbre-
vet i kjemiprosess sitter hun med verdifull 
kompetanse om hele produksjonsprosessen 
for mineralgjødsel.
- Jeg vet jo en del om det kjemiske, og hva 
som foregår i hele prosessen, og dét kan jo "

komme godt med. Selv om jobben 
som transportoperatør består i å 
transportere ferdig-laga gjødsel, så 
ser jeg på det som veldig verdifullt!

Være frempå
Som transportoperatør er jobben på 
kaia variert.
- Vi gjør mye forskjellig, vi pakker 
storsekk og småsekk med gjødsel, 
laster båt, litt renhold og vedlike-
hold. Så det er mange spennende 
arbeidsoppgaver, og dét liker jeg 
godt. 

Etter å ha vært i Yara-systemet en 
stund, både som lærling og vikar, 
kjenner Inez godt til prosessene 
og folkene.
- Det lønner seg å være litt åpen 
og frempå, og ikke være redd for 
å spørre om hjelp. Ingen av oss 
er utlærte, og man har fortsatt 
mye å strekke seg etter. Så det 
koster meg ingenting å spørre 
hvis jeg lurer på noe, smiler hun.

Tekst: Malin B. Ulsnæs og 
Edmund Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs

Inez Jentoftsen (24)

Eneste faste jenta
- Det er stas å være eneste 
jenta her nede med fast jobb! 
Det må gjerne komme flere, 
men det går veldig fint å 
samarbeide med gutta, altså! 

Jeg har vært under utdan-
ning i en del år nå, så det 
å få fast jobb passet meg 
veldig fint! Det var deilig å 
lande litt.

INEZ JENTOFTSEN

Født og oppvokst på Ørnes. Etter grunnskolen valgte hun Meløy 
videregående skole, læretid hos Yara Glomfjord og fagbrev i 
kjemiprosess i 2017. Deretter tok hun nytt fagbrev i logistikk, 
også dette hos Yara, i 2020. Inez er bosatt på Ørnes med samboer 
Petter Olsen og deres sønn Kornelius (2). Hun er datter av Evy og 
Håvard Jentoftsen, og har lillebroren Noah.

- Å være eneste jenta her nede er helt uproblematisk, vi samarbeider veldig godt, forteller Inez Jentoftsen. Her avbildet sammen med (f.v) skiftlederne Magne Bergli og Finn Åge Andersen, og Brian Selstad, som også 
er ny fast ansatt fra og med 1. april.
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Einar Sandaas Escon AS er etablert i Glomfjord 
Industripark, som det ene av totalt tre rådgivnings-
firmaer."

- Om jeg er flink? Haha, dét må du nok 
spørre dem om, men ja, de virker fornøyd 
med meg, smiler han.
- Og jeg har inntrykk av at jeg får prosjekter 
som er litt krevende og krever god dialog 
med mange involverte, også prosjektkontoret 
deres i Brüssel. Prosjektene blir litt ‘mine 
babyer’ også. 
Fra kontoret sitt i Glomfjord Industripark 

Han er en
manager 

Voldsom samling solid fagkompetanse. 
Dette er det viktigste av alt det viktige i Meløys egen industripark. 

I dette bilder passer Einar E. Sandaa perfekt inn.  

snakker Einar E. Sandaa om Yara. For i 
Meløys superviktige produksjonsbedrift, der 
er denne prosjektlederen og firmaet hans blitt 
en viktig brikke. I det ene millionprosjektet 
større enn det andre. Les mer.

Ingen kjefter, nei
- Jeg tror jeg er ganske god på å behandle 
folk. Og dét har alt å si. Skal prosjektet bli 
godt gjennomført, må teamet fungere godt. 
Jeg er ikke den brautende typen som kanskje 
var mer vanlig før – jeg forsøker heller å være 
litt kompis. Min jobb er å tilrettelegge for at 
andre skal kunne gjøre en god jobb, forklarer 
han.
Prosjektleder er et ord de fleste av oss hører 

stadig vekk. Høres enkelt ut, men kan 
være komplisert så det holder - gjerne store 
prosjekter, mange leverandører, store penger 
på spill.
- Kompisene mine har spurt meg: ‘Einar, hva 
er det egentlig du jobber med?’. Noen tror 
jeg mest sitter og tegner anlegg og bygninger, 
men dét er det nok lite av. Det handler mest 
om god informasjonsflyt, egentlig. Jeg må 
oversette kundens behov til et teknisk språk 
som de forstår godt, de som skal tegne og 
bygge. Jeg er en slags manager, en som skal få 
folkene til å fungere godt, og sammen. Slik at 
kunden får dekket sitt behov, og på den tiden 
og til den prisen som var avtalt. 
- Jeg er ganske god på å huske det meste – er 
veldig detaljorientert. Og veldig ærekjær i 
jobben min, så jeg tror kundene kan stole 
på at jeg leverer i tide og at det blir ordentlig 
gjort.

Det aller beste
Vinter og vår med godt trøkk for Einar San-

daa. Han utgjør det ene av industriparkens 
i alt tre rådgivningsfirmaer, og har for tiden 
nøkkelrolle i tre store og viktige investeringer 
hos gjødselprodusenten i Glomfjord. Byg-
gingen av det enorme katastrofebassenget 
– flere ganger omtalt av Ny Næring. Bytting 
av diger sentralkjele i syrefabrikken – under 
revisjonsstansen nå nettopp.
- Og så er det ‘Golden line-prosjektet’. Der 
forsøker vi å gjøre den ene av de tre linjene 
i fullgjødselfabrikken til en helt optimalt 
drevet linje. Og så lære og videreføre dette til 
de andre.
- Slike prosjekter er de jeg liker aller best! 
Når vi egentlig begynner uten en beskrivelse, 
men rett og slett skal tenke ut løsninger på en 

utfordring. Da må vi se rot-årsakene, finne en 
løsning sammen, og så presentere et prosjekt 
som Yara-konsernet går for. I enkelte Yara-
prosjekter er jeg involvert i slikt arbeid i 1-2 
år før det blir avgjort om det skal gjennomfø-
res, og dette synes jeg er spennende!

Helst industri
Årene går fort, og Einar har allerede hatt 
sitt Escon AS som heltidsgeskjeft i 12 år. 
Før dette rakk maskiningeniøren å skaffe 
seg viktig erfaring som i dag gjør ham til en 
foretrukket prosjektleder for Yara-ledelsen i 
Glomfjord. Som nyutdannet: konsulentjob-
ber i internasjonale rådgivningsfirmaer, og 
da REC Wafer begynte milliardutbyggingene 
i Glomfjord i 2005, ble han hentet som 
prosjektleder av……ja, nettopp: Øyvind 
Jenssen. Daværende teknisk sjef i ScanWafer 
– nå fabrikksjef i Yara Glomfjord.
- Jeg vil jobbe i Meløy, og jeg vil helst jobbe 
med industriprosjekter. Aktører som Cargill 
og Yara er proffe byggherrer som vet hva som 
må være på plass for å gjennomføre gode 
prosjekter. Det er gunstig å ha ikke mer enn 
3-4 samtidig, så jeg må også si nei til en del, 
også Yara. 

Er litt kravstor
- Du kunne ansette flere?
- Absolutt! Men så liker jeg egentlig godt å 
jobbe selvstendig, og for meg selv, og jeg er 
litt kravstor på det som skal leveres. Så da blir 
det ofte slik at det er enklere å gjøre jobben 
selv, enn å engasjere andre. Og med ansatte 
kreves jo en god del høyere Og med ansatte 
kreves jo en god del høyere omsetning, og 
man blir mer avhengig av jevn pågang av 
prosjekter gjennom hele året.
 - Prosjektleder – hva er så bra med jobben?
- Jeg tror det det ene er at jeg alltid har vært 
veldig glad i å bygge ting – jeg bygget sikkert 
10 hytter i løpet av barndommen. Sløyd var 
yndlingsfaget, og jeg skulle bli snekker.
- Dessuten liker jeg å lære nye ting, og dét 
gjør jeg nå når jeg hele tiden snakker med 
flinke fagfolk. Og for hvert nytt prosjekt 
bytter jeg liksom jobb, på et vis, og det gir en 
variasjon som jeg liker.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Jeg tror jeg er ganske god på å behandle 
folk. Og dét har alt å si. Skal prosjektet 
bli godt gjennomført på kvalitet, tid og 
kostnad, må teamet fungere godt.

EINAR E. SANDAA "Slike prosjekter er de 
jeg liker aller best! Når 
vi egentlig begynner 
uten en beskrivelse, 
men rett og slett skal 
tenke ut løsninger på en 
utfordring.

EINAR E. SANDAA

- Jeg er en slags manager som skal få folk i et 
prosjekt til å fungere godt sammen, sier Einar. 
Her sammen med Per Nymo og Ketil Laukslett i 
Moldjord Bygg og Anlegg (øverst).

 

KRAFT - MOT - SAMARBEID

Einar E. Sandaa (46)

Maskiningeniør Einar E. Sandaa fra Neverdal har etablert seg som konsulent og prosjektleder med godt omdømme. Ikke minst hos Yara, som på dette bildet, som prosjektleder for det enorme katastrofebassenget 
som bygges ved Glomfjorden. – Jeg jobber helst med industri, og Yara er en proff byggherre som vet hva som kreves for å gjøre et vellykket prosjekt, mener Einar.

Oppvokst i Neverdal, og valgte etter 
grunnskolen videregående utdanning 
med studiespesialisering, på Ørnes. Ut-
dannet sivilingeniør i Trondheim 1996-
2000 – maskinlinje med spesialisering 
produksjonsteknikk og logistikk. Flyttet 
så til Oslo og jobb som konsulent i 
det internasjonale rådgivningsfirmaet 
Capgemini, tok sluttpakke etter om lag 
2 år, før ny konsulentjobb i davæ-
rende Hydrogas, som leverte gass og 
gassinstallasjoner. Flyttet til Glomfjord 
i 2004, som prosjektleder i daværende 
ScanWafer. Etablerte eget konsulent-
firma i 2007, og etter perioder som 
avdelingsleder i ToCircle og prosjektle-
der i INVIS, er hans eget Escon AS hans 
heltidsvirksomhet siden 2014. Einar 
er sønn av Widar (f. 1940) og Inga (f. 
-41), og bror av Leif Kåre (f. -74), Willy 
(f. -79) og Ingebjørg (f. -81). Han er gift 
og bosatt på Sandaa med Linda Engen 
Sandaa, og de har barna Theodor (f. 
2004), Sigve (f. -06) og Emma (f. -12).
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- På den travleste dagen var det kanskje så 
mange som 60 stykker inne hos oss, for å få 
arbeidstillatelse. Men slik vi gjør det nå, unn-
går vi opphopning av folk, forklarer Jørgen 
Heen Andersen og Frode Johansen.
- Hadde vi gjort dette på gammelmåten, ville 
det blitt stor trengsel i felleslokalene.
Til daglig er de erfarne skiftledere i fullgjød-
selfabrikken hos Yara. Gjennom årets og 
fjorårets omfattende revisjonsstanser har de 
hatt helt andre og viktige roller.

Hektisk, hektisk
- Med denne brakkeriggen har bedriften 
plassert AT-utstedelsen utenfor den daglige 
driften, istedenfor midt i. Og ja, det er ett 
av Yaras smitteverntiltak, men det fungerer 
faktisk såpass mye bedre, at vi vil foreslå å 
gjøre denne riggen til en permanent løsning, 
fastslår de to.
Litt voksenopplæring: den årlige revisjons-
stansen er en superviktig uke hos Yara Glom-
fjord, Meløys største virksomhet. Godt over 
100 innleide fagarbeidere går løs på en lang 
rekke små og store vedlikeholdsoppgaver og 

Så bra at blir varig?
Brakkeriggen på kaia var et 
smitteverntiltak. Men, satsin-
gen har effektivisert viktige 
revisjonsstans-oppgaver så-
pass mye at det vurderes som 
en varig satsing. 

- Med denne brakkeriggen under revisjonsstansen hindrer vi trengsel i fabrikken, og jobben med arbeidstillatelser er blitt mer effektiv, fastslår skiftlederne 
Jørgen Heen Andersen (t.v.) og Frode Johansen.

- Bare én besøkende av gangen, og mye kommunikasjon foregår på telefon, forteller Frode fra sin 
revisjonsstans-arbeidsplass på kaia ved fullgjødselfabrikken. Foto: Tor Oscar Lillevold.

Alle arbeidstillatelser må ha den 
risikovurderingen som passer til 
jobben. Og så gjør vi tiltakene som 
reduserer risikoen.

FRODE JOHANSEN OG JØRGEN HEEN ANDERSEN

oppgraderinger som bare kan gjøres mens fa-
brikken står. Og: absolutt alle arbeidsoppdrag 
krever en AT, arbeidstillatelse, fra Yara selv.
- Veldig hektisk, med veldig mange jobber, 
veldig mange folk, fra mange firmaer. Å gjøre 
AT-prosessen her nede, gir mer arbeidsro 
både for oss og dem i drift, og vi får det gjort 
unna mer effektivt, sier Jørgen.

Sikre 0 skader
Revisjonsstansen er i grove trekk forberedt 
helt siden forrige stans, og noen prosjekter 
forberedes over flere år. Jørgen og Frode er 
tatt ut av driften i forkant, for å opprette ar-
beidstillatelser for de ulike jobbene som skal 
gjøres – det kan være snakk om flere hundre.
- Ja, det skal veldig mye koordinering og 
planlegging til i forkant, for å sikre at alle 
jobbene gjennomføres på en trygg måte, altså 
uten skade på folk eller utstyr, understreker 
Frode.
- Alle arbeidstillatelser må ha den risikovur-
deringen som passer til jobben. Og så gjør 
vi tiltakene som reduserer risikoen. Det kan 
være gassmåling før entring av en tank, eller 
sikkerhetsline ut til åpningen, når det arbei-

"
des inne i den, forklarer karene.

Gode veiledere
Og siden de begge er skiftledere, kjenner de 
fabrikken som sin egen bukselomme. De 
er de beste til å veilede tilreisende vedlike-
holdsfolk. I «Covid-19-brakka» skal kun én 
fra hvert arbeidslag komme inn, og Frode og 
Jørgen betjener én person av gangen. 
- Hvordan ER det egentlig å stå midt i det 
koket det er med revisjonsstans?
- Det er jo slåtta, det her! gliser Jørgen.
- Bare å brette opp ermene og få jobben gjort!

Tekst: Edmund Ulsnæs. 
Foto: Malin B. Ulsnæs

Oppstart: uke 34 i 2021, og med eksamen torsdag 25. november.
Undervisningssted: Meløy vgs. Glomfjord.

Har du praksis som snekker, men mangler fagbrev? Nå tar vi deg gjennom tømrerteorien du 
trenger for å bestå skriftlig eksamen TMF3102 Tømrerfaget. Med eksamen i boks melder du 
deg opp til den praktiske fagprøven, så snart du kan dokumentere 5 år praksis som snekker.

Kursleder Bjørn Kristian Kildal er en erfaren kursleder i tømrerfaget, og har selv teknisk fagskole 
og så ingeniørutdanning i byggteknikk fra UIT Norges Arktiske Universitet i 2020. Som daglig 
leder i Halsa Bygg AS følger han prosjektene sine fra A til Å ute på byggeplassen. Det er derfor 
en lærer med svært godt grep om teori og praksis du vil møte på dette kurset. 

KURS I TØMRERTEORIEN 
Sett av én ettermiddag (2,5 timer) i  13 uker.

Kursavgiften dekkes av Nordland 
fylkeskommune, lærebok dekkes 
av kursdeltaker.
Registrér din søknad nå på 
www.vigo.no (Voksen). 
Programfag: bygg og anlegg
Ønsket kompetanse: tømrer
Mer informasjon: tlf. 988 99 150 Bjørn Kristian Kildal

Nytt tilbud fra Ny Næ-
ring: kraner og tunge 
løft.

Du vet alle dem som følger med 
skipstrafikken langs kysten, med egen 
app som viser navn og fart og destina-
sjon og det hele? Jepp. Og de (vi) er 
mange! På samme måten kan mange 
av dem (oss) også finne på å sitte 
timevis på Youtube – se på filmer av 
skogs- og landbruksmaskiner i arbeid. 
Store maskiner, til lands eller vanns, 
som med mennesker bak rattet løfter 
og frakter stort, tungt, komplisert og 

verdifullt. Ach, we love it! Så til saken: 
revisjonsstansen ved Yara Glomfjord 
er rene utstillingsvinduet for slike 
maskiner, i dette tilfellet kraner! I årets 
stans har for eksempel ansatte fra Tra-
tek i Stavanger håndtert store løft når 
transportkanalen for kalksalpeter fra 
fabrikk til siloer skulle rives og bygges 
ny. Og i syrefabrikken er det på nytt 
byttet sentralkjele – der vår selfie er 
tatt. Bildet viser vedlikeholdsleder 
Bernt Ulriksen (t.v.) og prosjektleder 
Einar E. Sandaa. Dette bildet: privat. 

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Tor 
Oscar Lillevold

Camp kran 
Glomfjord
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FAGBREV REISELIV

Registrér din søknad nå på Vigo 
voksen: www.vigo.no 
OBS! begrenset antall plasser.

Mer informasjon:
Ingvill på tlf. 454 91 750

Nå kan du formalisere din arbeidspraksis, og ta fagbrev i reiselivsfaget!

Gjennomføres fra uke 35 i 2021 og hver andre/tredje uke – Teams-øktene er 
på 4 timer - med kursleder Ingvill Kalvik, lektor med 2 fagbrev.

60/80 timer undervisning, og 60 timer egentid. Utenom egentid, lærebøker 
og eksamensoppmelding (RLV3102), påkommer ingen kostnader. 

BERGSPRENGER
På grunn av økende oppdragsmengde søker Reipå Knuseri bergsprenger. 
Erfaring vektlegges, men er ikke et krav. Arbeidssted er primært i Salten-regionen. 
Arbeidstider kan tilrettelegges. Vi har oppdrag som hustomter inkl. vei, vann og 
avløp, samt større leilighetsprosjekter. Vi har også eget pukkverk. 

Vi ønsker en ansatt som
• Er selvstendig, men 

også  samarbeidsvillig
• Allsidig
• Engasjert 
• Nøyaktig 

Ønskede kvalifikasjoner 
• Bergsprenger-sertifikat
• Bilsertifikat

Vi tilbyr
• Gode og konkurransedyktige betingelser
• Svært gode pensjons- og forsikringsordninger
• Felles bedriftshelsetjeneste
• Et positivt og godt arbeidsmiljø
• En utfordrende og spennende jobb
• Varierte arbeidsoppgaver
• Gode muligheter for faglig utvikling
• Kompetent fagmiljø
• Gode muligheter til å forme sin egen arbeidssituasjon

Kontaktinfo 
Frank Robert Svendsgård
Telefon: 414 05 549
Epost:fransve@reipaaknuseri.no

Maskinentreprenøren Reipå Knuseri ble 
etablert i 1970 av Egil Svendsgård, og 
eies i dag av sønnen Frank Robert. 
Virksomheten er spesialisert rundt ny-
etablering og renovering av vannverk, 
avløp og vei, men staben på om lag 20 
gjør også andre utbyggingsprosjekter, 
nybygg og transportoppdrag. Reipå 
Knuseri ble i 2020 tildelt Meløy 
kommunes næringspris.

  LEDIG STILLING

Egil Sørheim leder det hardt-
satsende konsernet Sørheim 
Holding AS, javel. Men, han i 
alle år også prioritert å bidra 
som tillitsvalgt i ulike bran-
sjeorganisasjoner, og i det 
politiske miljøet. Dette gjør at 
Sørheimbrygga på Halsa titt 
og ofte besøkes av sentrale 
personer i nasjonal politikk og 
administrasjon – denne gangen 
i regi av Meløy Næringsforum. I 
forrige uke kom nemlig fiskeri-
minister Odd Emil Ingebrigtsen 
innom for omvisning, fagprat 
og selvsagt politisk prat – han 
og ministeren er som kjent 
partifeller.
- Det er viktig at fiskerimyndig-
hetene er klar over de utfordrin-
gene vi står foran, sa Egil til Ny 
Næring under besøket.
- Bransjen vår skal redusere 
sine krabonutslipp med 50 pro-
sent – dette bør gi mange noe å 
tenke på. Og, på grunn av Brexit 
har vi ikke lenger en avtale med 
Storbritannia, noe som blant 
annet betyr at norske far-
tøyer både har en langt større 
makrellkvote enn tidligere, og 
at den må tas i norsk sone på 
et ugunstig tidspunkt i sommer 
og høst, og til dårligere pris. 
Dette er ting jeg vil ta opp med 
ministeren.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

 

Reder møtte minister

De er partifeller, men fiskebåtreder Egil Sørheim (t.v.) tok også opp mer problematiske bransjeutfordringer, da fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) besøkte 
Halsa i forrige uke. Innebildet er tatt i Meløy Notbøteri.

- Jeg var veldig usikker på om jeg kunne 
klare å være både student og lærer på samme 
tid, men nå er jeg utrolig glad for at jeg tok 
sjansen! smiler Isabell. 
Høsten 2020 begynte hun nemlig på utdan-
nelsen som yrkesfaglærer ved Nord Univer-
sitet, og da tiden var inne for praksis, havnet 
hun hos Meløy videregående skole på Inndyr. 
- De fire ukene jeg tilbrakte i praksis på 
skolen var så fine. Det var så usedvanlig godt 
arbeidsmiljø, hvor alle ønsket å samarbeide 
og bygge hverandre opp. Jeg skjønte raskt "

at dette både var jobben og plassen for meg, 
forteller Isabell. 

Riktig erfaring
I slutten av februar begynte hun i stillingen 
som lærer i akvakultur, der hun drar stor 
nytte av tidligere utdanning og arbeidserfa-
ring. 
- Jeg gikk naturbruk på VG1 og akvakultur 
på VG2, og har jobbet mange år i næringa 

– både på matfiskanlegg og settefiskanlegg, 
forklarer hun.
Men selv om hun kjenner faget godt fra før, 
er hun nå i en helt annen rolle enn tidligere. 
- Ja, det har blitt noen sene kvelder for å sette 
seg ordentlig inn i fagstoffet igjen, men det å 
kunne kombinere den tidligere arbeidserfa-
ringen min med den nye utdannelsen synes 
jeg er veldig fint. Og så er jo elevene så flotte, 
dét gjør det ekstra gøy!

Kom hjem
Isabell kom flyttende med familien til Inndyr 
i 2018, da samboeren fikk tilbud om fast 
jobb.
- Vi har bodd flere steder i landet de siste 
årene, men har egentlig aldri funnet oss helt 
til rette. Så da muligheten bydde seg var det 
strake veien hjem, smiler hun. 
Hun har selv vokst opp på Inndyr, og har en 
samboer som er fra Sørfold. Med to gutter 
på 5 og 2 år, var det deilig å bo nært familie 
og venner igjen.
- Å bo på en liten plass føles trygt på mange 
måter, og vi har blitt tatt så utrolig godt imot 
av alle menneskene her. Den umiddelbare 
følelsen av å høre til, er etter min erfaring 
ganske unik - og ikke noe jeg kan si at jeg 
har opplevd de andre stedene vi har bodd, 
avslutter hun.

Tekst og foto: Synne B. Ulsnæs

Ny jobb hjemme
Folk flest fullfører utdannin-
gen sin, og så skaffer de seg 
fast jobb. For Isabell Kjellså 
(29) ble det motsatt – bare 
et halvår inn i utdannelsen 
kapret hun drømmejobben!

De fire ukene jeg tilbrakte i praksis på skolen 
var så fine. Det var så usedvanlig godt ar-
beidsmiljø, hvor alle ønsket å samarbeide og 
bygge hverandre opp.

ISABELL KJELLSÅ

Flere bosteder og flere jobber gjennom årene, men Isabell Kjellså fant seg liksom ikke helt til rette. Dét gjør hun nå, tilbake på hjemstedet Inndyr, og som faglærer i akvakultur. 
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- Etter å ha gjort det samme i mange år 
hadde jeg lyst prøve ut noe annet enn å sitte i 
gravemaskinen, forteller Anders. 

Første prosjekt
1. Juni begynte han som anleggsleder hos 
Moldjord, og den første tiden har gått til å 
bli kjent med staben og lære seg systemer og 
rutiner. 
 - Det er mye å sette seg inn i når man 
kommer rett fra skolebenken.. Erfaringa fra 
anleggsbransjen kommer absolutt godt med, 
men nå har jeg jo en helt annen rolle enn den 
gang, forklarer han. 
Men men man lærer best av praksis, og nå 
har han fått tildelt rollen i sitt første prosjekt. 

Født og oppvokst i Bjerkvik i Narvik kom-
mune. Der gikk han barne- og ungdoms-
skole, etterfulgt av idrettslinja på VGS. Så 
fulgte et år i Forsvaret før han begynte 
som maskinfører hos Rogers Maskin & 
Transport – hvor han jobbet frem til 2017. 
Da tok han et år med forkus til ingeniør i 
Narvik, før han fullførte de tre resterende 
årene i Trondheim ved NTNU. Derifra 
gikk veien videre til Bodø sammen med 
samboeren Amanda Høyem Moum, hvor 
han nå er ingeniør hos Moldjord Bygg og 
Anlegg. 

Anders 
Kristiansen (30)

Fra maskinfører til ingeniør
Etter mange år som maskin-
fører satte Anders Kristiansen 
(30) seg på skolebenken. Nå 
er han nyutdannet ingeniør 
på plass hos Moldjord Bygg 
og Anlegg!

Han er helt fersk i ny-jobben, men Anders er allerede godt i gang med arbeidsoppgavene hos Moldjord Bygg og Anlegg. 

Erfaringa fra anleggs-
bransjen kommer abso-
lutt godt med, men nå 
har jeg jo en helt annen 
rolle enn den gang!

ANDERS KRISTIANSEN

Han skal være anleggsleder på Mørkved hvor 
Moldjord Bygg og Anlegg er i gang med 
Mørkved Terrasse, som er et boligprosjekt 
med 21 leiligheter og 4 eneboliger.
- Det prosjektet er helt i startfasen, og jeg 
tror det blir veldig lærerikt å få være med på 
et prosjekt fra start til slutt!

Moldjord virket bra 
Det var imens han tok utdannelsen ved 
NTNU i Trondheim at han møtte sambo-
eren Amanda. Sammen bestemte de seg for 
å flytte til hennes hjemplass, nemlig Bodø 
– og dermed begynte han å se seg om etter 

jobbmuligheter.  
- Jeg gjorde litt undersøkelser da vi hadde 
bestemt oss for å flytte, og da fant jeg stil-
linga som Moldjord lyste ut. De har blitt 
store i Salten, og hadde godt rykte på seg – så 
da la jeg inn en søknad, forklarer den ferske 
ingeniøren.  
- Førsteinntrykket er veldig bra, og jeg får 
veldig god oppfølging! Foreløpig går jeg litt 
i hælene på de andre i teamet for å lære mest 
mulig, smiler han. 

Tekst og foto: Synne B. Ulsnæs

Her ser vi viktige karer i arbeid! Energimontørene hos Meløy Energi sørger for stabil forsyning av samfunnets viktigste infrastruktur, nemlig elektrisk 
kraft. Denne gangen er vi på Kunna ved Reipå, der høyspentlinja ble i veien ved utbyggingen av Reipå Eiendom AS sitt hyttefelt nedenfor den store 
kommunikasjonsmasta. Jan Tore Svendsgård (f.v.), Casper Vesterås og Magnus Kristensen løfter her på plass taket på det nye strømforsyningshuset. 
Samme karene var nylig på Forøya, der de monterte ny nettstasjon rett ved Cargill-fabrikken – dit flytter nemlig Nova Sea sin Halsa-landbase med 
flytebrygger. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

"
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Laboratoriefag: 
Labora

Kjemiprosess:
Yara

Produksjonsteknikk: 
Norwegian Crystals

Aktivitørfaget:
Meløy kommune

Barne- og ungdomsarbeider: 
Meløy kommune

Byggdrifter: 
Meløy kommune

Kontor- og administrasjon: 
Labora

Institusjonskokk: 
Meløy kommune

Platearbeider: 
Bilfinger

Elektriker: 
Bravida

Gira på jobb?

Opplæringskontoret
i Meløy

Er du 17, 20 eller kanskje 25 år? 
Gira på fast inntekt, 
frihet, kanskje bil?

Hør her: vi må alle begynne et sted. 
Og Meløy er faktisk verdens beste plass for 
å få knallgod fagopplæring fram til fagbrev!

Søknadsfrist: snarest

Kontakt: Opplæringskontoret i Meløy, 
tlf. 93006114 (Thomas) eller 95287566 (Bente). 
Eposten vår er  postok@mbs-as.no

Laboratoriefaget   Labora og Sintef Norlab
Kjemiprosessfaget  Cargill Halsa, Yara Glomfjord
Produksjonsteknikkfaget  Norwegian Crystals, Yara Glomfjord
Industrimekanikerfaget  Cargill Halsa, Bilfinger
Elektrikerfaget   Meløy Elektro, Bravida, Statkraft, Bilfinger
Helsearbeiderfaget  Nordtun HelseRehab, Meløy og Rødøy kommune
Aktivitørfaget   Meløy kommune
Barne- og ungdomsarbeiderfaget Meløy og Rødøy kommune
Ikt-driftsteknikerfaget  Meløy kommune
Byggdrifterfaget   Meløy kommune
Vei- og anleggsfaget  Meløy kommune
Kontor- og administrasjonsfaget Meløy kommune, Labora
Institusjonskokkfaget  Meløy kommune

NÅ HAR VI LEDIGE LÆREPLASSER: 

Snekker 
Seljevoll As

Glomfjord
Solhaug 

Byggevare AS

Meløy 
videregående 
skole

Gira på jobb?

Opplæringskontoret
i Meløy

Er du 17, 20 eller kanskje 25 år? 
Gira på fast inntekt, 
frihet, kanskje bil?

Hør her: vi må alle begynne et sted. 
Og Meløy er faktisk verdens beste plass for 
å få knallgod fagopplæring fram til fagbrev!

Søknadsfrist: snarest

Kontakt: Opplæringskontoret i Meløy, 
tlf. 93006114 (Thomas) eller 95287566 (Bente). 
Eposten vår er  postok@mbs-as.no

Laboratoriefaget   Labora og Sintef Norlab
Kjemiprosessfaget  Cargill Halsa, Yara Glomfjord
Produksjonsteknikkfaget  Norwegian Crystals, Yara Glomfjord
Industrimekanikerfaget  Cargill Halsa, Bilfinger
Elektrikerfaget   Meløy Elektro, Bravida, Statkraft, Bilfinger
Helsearbeiderfaget  Nordtun HelseRehab, Meløy og Rødøy kommune
Aktivitørfaget   Meløy kommune
Barne- og ungdomsarbeiderfaget Meløy og Rødøy kommune
Ikt-driftsteknikerfaget  Meløy kommune
Byggdrifterfaget   Meløy kommune
Vei- og anleggsfaget  Meløy kommune
Kontor- og administrasjonsfaget Meløy kommune, Labora
Institusjonskokkfaget  Meløy kommune

NÅ HAR VI LEDIGE LÆREPLASSER: 

Snekker 
Seljevoll As

Glomfjord
Solhaug 

Byggevare AS

Meløy 
videregående 
skole

Er du 17, 20 eller 
kanskje 25 år?
Gira på fast inntekt, frihet, kanskje bil?

Hør her: vi må alle begynne et sted. 
Og Meløy er faktisk verdens beste 
plass for å få knallgod fagopplæring 
framtil fagbrev!

Gira på jobb?

Opplæringskontoret
i Meløy

Er du 17, 20 eller kanskje 25 år? 
Gira på fast inntekt, 
frihet, kanskje bil?

Hør her: vi må alle begynne et sted. 
Og Meløy er faktisk verdens beste plass for 
å få knallgod fagopplæring fram til fagbrev!

Søknadsfrist: snarest

Kontakt: Opplæringskontoret i Meløy, 
tlf. 93006114 (Thomas) eller 95287566 (Bente). 
Eposten vår er  postok@mbs-as.no

Laboratoriefaget   Labora og Sintef Norlab
Kjemiprosessfaget  Cargill Halsa, Yara Glomfjord
Produksjonsteknikkfaget  Norwegian Crystals, Yara Glomfjord
Industrimekanikerfaget  Cargill Halsa, Bilfinger
Elektrikerfaget   Meløy Elektro, Bravida, Statkraft, Bilfinger
Helsearbeiderfaget  Nordtun HelseRehab, Meløy og Rødøy kommune
Aktivitørfaget   Meløy kommune
Barne- og ungdomsarbeiderfaget Meløy og Rødøy kommune
Ikt-driftsteknikerfaget  Meløy kommune
Byggdrifterfaget   Meløy kommune
Vei- og anleggsfaget  Meløy kommune
Kontor- og administrasjonsfaget Meløy kommune, Labora
Institusjonskokkfaget  Meløy kommune

NÅ HAR VI LEDIGE LÆREPLASSER: 

Snekker 
Seljevoll As

Glomfjord
Solhaug 

Byggevare AS

Meløy 
videregående 
skole

Gira på jobb?

Opplæringskontoret
i Meløy

Er du 17, 20 eller kanskje 25 år? 
Gira på fast inntekt, 
frihet, kanskje bil?

Hør her: vi må alle begynne et sted. 
Og Meløy er faktisk verdens beste plass for 
å få knallgod fagopplæring fram til fagbrev!

Søknadsfrist: snarest

Kontakt: Opplæringskontoret i Meløy, 
tlf. 93006114 (Thomas) eller 95287566 (Bente). 
Eposten vår er  postok@mbs-as.no

Laboratoriefaget   Labora og Sintef Norlab
Kjemiprosessfaget  Cargill Halsa, Yara Glomfjord
Produksjonsteknikkfaget  Norwegian Crystals, Yara Glomfjord
Industrimekanikerfaget  Cargill Halsa, Bilfinger
Elektrikerfaget   Meløy Elektro, Bravida, Statkraft, Bilfinger
Helsearbeiderfaget  Nordtun HelseRehab, Meløy og Rødøy kommune
Aktivitørfaget   Meløy kommune
Barne- og ungdomsarbeiderfaget Meløy og Rødøy kommune
Ikt-driftsteknikerfaget  Meløy kommune
Byggdrifterfaget   Meløy kommune
Vei- og anleggsfaget  Meløy kommune
Kontor- og administrasjonsfaget Meløy kommune, Labora
Institusjonskokkfaget  Meløy kommune

NÅ HAR VI LEDIGE LÆREPLASSER: 

Snekker 
Seljevoll As

Glomfjord
Solhaug 

Byggevare AS

Meløy 
videregående 
skole

LEDIGE LÆREPLASSER: 

GIRA PÅ 
JOBB? 

Opplæringskontoret
i Meløy

Full av kunnskap og engasjement går Jonas 
nå løs på ny jobb, etter å ha fullført bachelor-
graden som ingeniør. 
- Jeg har studert en del, og gjort litt forskjel-
lig her og der. Så nå er det deilig å ha ´landet´ 
litt med fast jobb, smiler han. 
Han er oppvokst på Ørnes, hvor han gikk 
grunnskole før han så tok studiekompetansen 
ved Meløy videregående skole. Deretter har 
det skjedd mye – vi snakker jobb i kommu-
nalteknisk drift i Meløy, fagbrev i produk-
sjonsteknikk og jobb i industriparken, et år i 
Garden, et år dataingeniør-utdannelse og nå 
nylig bachelor som byggingeniør.

Liker å lære
- Men det er når man kommer ut i arbeidsli-
vet at læringen begynner, sånn på ordentlig. 
En dag hvor man ikke lærer noe nytt, er en 

Vi hadde mange gode og   kvalifiserte 
søkere. Men totalt sett så   tror og 
håper vi at Jonas er rette   mannen for oss!

BJØRN KILDAL

Bjørn Kildal (t.v.) med nyansatt ingeniør i staben. - Jonas er ryddig, har nyttig erfaring og rett alder, 
mener Bjørn.

Han har begynt sin nye ar-
beidskarriere som prosjekt-
leder og teknisk tegner hos 
Halsa Bygg. – Jeg elsker å 
lære nye ting! sier Jonas 
Hestdahl (34).

litt bortkastet dag! smiler han lurt. 
Og all erfaringen Jonas har opparbeidet seg 
kommer godt med i ny-jobben hos Halsa 
Bygg - der er det nemlig stor variasjon i opp-
dragene, og ikke minst i oppdragsgiverne.
- Det er jo det som gjør jobben spennende, 
tenker jeg. Alle de forskjellige jobbene, som 
varierer i både omfang og størrelse. Og så 
kommer jo kunnskapen fra tiden min i 
Glomfjord Industripark veldig godt med, jeg 
kjenner til både folk og prosesser som kan 
være verdifullt i denne jobben også.

Variert hverdag
Arbeidsoppgavene byr også på variasjon – 
Jonas får etter hvert jobbe med logistikk, 
bemanning til prosjekter, HMS og økonomi, 
for å nevne noe.
- Jeg liker at det er mye forskjellig å drive 
med, og at man får være både på kontor, men 
også ute i felt!
Jonas er sønn av Stein-Ivar Hestdahl og Elin 
Aunet, og har brødrene Jesper og Jørgen. 
Han er for øyeblikket bosatt på Ørnes, men 
planlegger flytting nærmere sin nye arbeidsgi-
ver etter hvert.

Tekst: Malin Ulsnæs og Synne B. Ulsnæs
Foto: Synne B. Ulsnæs

- Vi er opptatt av å tenke langsiktig. Vi legger ned en god del 
innsats i opplæring, så for oss er det viktig at vi får på plass folk 
som ønsker å være hos oss og vokse i jobben.
For en entreprenør som Halsa Bygg er dyktige prosjektledere og 
tegnere svært viktig – de  er et sentralt ledd i kundereisen fra den 
første husdrømmen til et vel gjennomført prosjekt.
- Det å ha ryddige og pliktoppfyllende folk har mye å si for hele 
prosessen, egentlig. Er prosjektlederen rotete av seg, kan man ikke 
forvente noe annet av arbeiderne. Så system og orden er kjempeviktig, 
og mitt inntrykk er at Jonas er veldig ryddig. 
Den relativt nyansatte ingeniøren har fagbrev fra prosessen, og har 
jobbet i Glomfjord Industripark – et pluss for Halsa Bygg.
- Mye av omsetningen vår kommer nettopp fra industrien, så det at 
han har jobbet i parken og har den arbeidserfaringen, er veldig posi-
tivt. I tillegg så har han en alder som jeg mener passer oss veldig godt. 
Han er gammel nok til å ha opparbeidet seg en del erfaring, men 
ikke så gammel at han har lagt til seg uvaner, smiler Bjørn. 

Tekst: Malin Ulsnæs og Synne B. Ulsnæs. Foto: Synne B. Ulsnæs

"
Det er daglig leder Bjørn Kildal i Halsa 
Bygg som snakker. Jonas er fortsatt fersk 
i jobben, så akkurat hvordan veien hans 
videre ser ut, er vanskelig å si. Men 
lederen har god tro på at han skal bli en 
viktig ressurs for bedriften.

Jonas - fersk, men gira!
Men det er når man kommer ut i 
arbeidslivet at læringen begynner, 
sånn på ordentlig. En dag hvor 
man ikke lærer noe nytt, er en litt 
bortkastet dag! 

JONAS HESTDAHL
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Etter læretid med masse spenning og hardt arbeid hos Reipå Knuseri, er Rune Heitmann (20) klar for 
fagprøven. Hvordan det gikk, ser du på disse sidene! På lagbildet ser vi Knuseri-sjef Frank Robert 
Svendsgård (f.v.), Rune, sensor Torbjørn Johannessen og sensor Kurt-Arne Brannfjell. Foto lagbildet: 
Synne B. Ulsnæs

De er superveteraner i anleggsmaskin-
førerfaget. Nå er de på Reipå for å se 
Rune Heitmann krone læretiden sin. 
Med bestått fagprøve.
- Jaja, ingen tvil om at han står! Og at 
han fikk fast jobb lenge før fagprøven, 
sier jo sitt! sier Kurt-Arne Brannfjell 
fra Bodø.
Lederen for Prøvenemnda for anleggs-
maskinførerfaget i Nordre Nordland 
har denne dagen også med seg et 
annet medlem i nemnda, nemlig Tor-
bjørn Johannessen fra Inndyr.

Hadde jeg hatt egen bedrift, ville 
jeg ansatt denne karen på dagen.

KURT-ARNE BRANNFJELL

Som datamaskiner
De to forteller om det relativt unge anleggs-
maskinførerfaget. Tidligere opererte man 
med såkalt yrkesbevis. Kurt-Arne (f. 1960) 
var selv den 14. i Norge som tok fagbrev, da 
dette ble innført tidlig i hans egen yrkeskar-
riere.
- Yrket er hevet betraktelig. Det er ordnede 
forhold, og lønna er bedre.
- …og maskinene i dag….det er nesten 
som å behandle en datamaskin. Mye er da-
tastyrt, og anleggsmaskinføreren må mestre 
data godt for å kunne mestre maskinene, 

supplerer Torbjørn.

De brenner for jobben
Så har de testet Rune over to solide arbeids-
dager. Prøven er snekret med bakgrunn 
i den nasjonale læreplanen for faget, og 
kandidaten må vise innsikt i både papirar-
beidet for maskinen, vedlikeholdet som må 
være utført og ikke minst hensynet til helse, 
miljø og sikkerhet under arbeidet.
- De som har jobber i dette faget er veldig 
ofte folk som virkelig brenner for det – de 
er levende interessert i maskinene og job-

ben de skal gjøre. Men, disse maskinene 
er ikke noe leketøy, og selv om 90 prosent 
står på fagprøven i Norge, henger det svært 
høyt å få ‘bestått meget godt’ – dét er det 
kanskje bare 10 prosent som får, opplyser 
Kurt-Arne.
- Men vi så raskt at denne karen jobber me-
get bra og er veldig lovende. Hadde jeg selv 
hatt bedrift, ville jeg ansatt ham straks!

Tekst: Edmund Ulsnæs og Synne B. 
Ulsnæs

- Javisst er jeg nervøs – jeg har jo lyst til å stå 
på fagprøven! Og så ble det misforståelse på 
dagene, så jeg fikk en hel ekstra dag der jeg 
gikk og gruet meg, gliser han nervøst.
For denne dagen er han i gang med fagprø-
ven, arbeidsmauren fra Ørnes – han som tok 
fatt på læretiden hos Reipå Knuseri 1. juli for 
straks 2 år siden.
- Det er helt borti natta hvor fort tida har 
gått! Det har vært variert arbeid, lærerikt og 
spennende, oppsummerer Rune.
- Og gode penger! For ja, det er blitt mye 
jobb, og jobben, den må gjøres! Ikke minst i 
vinter, da det kom mye snø på kort tid, som 
måtte brøytes bort.

Klargjøre, planlegge
Men altså: fagprøve. Ny Næring tar bilder og 
prat med Reipå Knuseri-karen idet han leg-
ger siste hånd på verket nå i vår – fagprøven 
i anleggsmaskinførerfaget. Vi vet hvordan 
det endte, og for deg som ikke vet – les bare 
videre…
- Oppgaven er å lage ei tomt der det også 
legges ei grøft ut. Først må jeg klargjøre alt 
utstyr, som laser, målbånd, merkepinner og 
selvsagt gravemaskin. Så er det å finne rette 
høyden i terrenget, og hvor lavt jeg må for å 

Og så latterlig fort kan 2 år gå unna! Masse læring og variert og 
hardt arbeid – før Rune Heitmann gikk løs på 2 lange arbeidsdager 
med fagprøve i anleggsmaskinførerfaget. Se hvordan dét gikk…    

Slik er denne jobben: det opp-
står nesten alltid noe uforutsett 
underveis, slik at man må endre 
på planen sin.

RUNE HEITMANN"

få rette høyde i bunnen. 
Dessuten skal det være fall i grøfta som går 
ut, og jeg må få rett skrå inne i tomta, så veg-
gene ikke ryr ned, forklarer han.
Overfor sensor på fagprøven må Rune gjøre 
rede for hvordan han planlegger, hvordan han 
utfører med hensyn til helse, miljø og sikker-
het, og hvordan han behersker gravemaski-
nen.

Mye å lære
- Jeg har vært borti sånn type arbeid nesten 
hele livet, og læretida har bare gjort meg enda 
mer sikker på at dette er det helt rette for 
meg, har han fortalt oss i forkant. 
På gården hos mormor og bestefar, og 
maskinfører-onklene Håkon og Lars som for-
bilder. Rune kom dermed til drømmejobben 
da han som lærling og arbeidsjern gled rett og 
lett inn i Knuseri-staben fra 2019. 
- Nå har jeg lært om det meste av maskin-
kjøring, om arbeidsmetoder og utregninger 
i jobben. Det er mange i denne bedriften 
som kan mye forskjellig, og de er flinke til å 
lære bort. Se bare på denne muren som Arve 
hos oss har laget – dette er noe man trenger 
mange år med øvelse for å kunne gjøre, viser 
Rune oss den flott utseende molo-muren i 

fritidsbåthavna på Reipå.

Hodebry for Rune
Men tilbake til fagprøven. Rune kan sette bort 
nivelleringskikkerten – nå har han stukket ut 
tomta på 5x5 meter, der sensorene har gitt 
ham en toleranse på pluss/minus 5 centimeter 
i høyden og pluss 10 i bredden. Fall på grøfta 
må være 1:100, pluss/minus 2 centimeter.
- Og så må jeg sikre hjørnene, altså finne 
nøyaktig tilbake til dem når det graves, når 
stikkene er tatt bort. Så ja, det er litt hodebry 
der jeg må regne og måle en del.
- Her ser du en svær stein jeg kom over, midt 
i tomta, og som jeg ikke får vekk. Så det 
tar vi i gjennomgangen etterpå, for slik er 
denne jobben: det oppstår nesten alltid noe 
uforutsett underveis, slik at man må endre på 
planen sin.
Ingen tvil om at Rune kan sine saker. Såpass 
bra at sjefen, Frank Robert Svendsgård, allerede 
signerte ham for fast jobb i Knuseriet på Reipå 
lenge før fagprøven nå i vår.
- Joda, jeg tror jeg står. Tror det har gått greit, 
smiler 20-åringen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

"

Stort (fag)alvor 
for Rune 
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Profilen
Tomas Stanius (38)

Moldjord Bygg og Anlegg

- Å være anleggsleder krever et ryddig hode 
og struktur i arbeidshverdagen, sier Tomas. 
Han har mange arbeidsoppgaver og stort 
ansvar i det daglige. 

Riktig for Moldjord

Tomas Stanius kommer opprinnelig fra Li-
tauen, men kom til Norge allerede i midten 
av 20-årene. Nå er han anleggsleder for sitt 
første prosjekt – det flotte forretningsbygget 
med leiligheter på Inndyr, for Coop Nord-
land. 

Positivt overrasket
- Det var egentlig bare tilfeldig at jeg så stil-
lingsannonsen fra Moldjord i avisa. Jeg søkte, 
men var på ingen måte overbevist om at jeg 
kom til å få den. 
Han har nemlig flere ganger følt at den uten-
landske bakgrunnen har gitt han et stempel i 
jobbsøkerprosesser.
- Jeg kan selvfølgelig ikke være sikker på at 
etnisiteten min er grunnen til at jeg ikke har 
fått jobbene jeg har søkt på… 
- …men, jeg var uansett veldig positivt 
overaska over å komme til intervju hos en så 
varm og imøtekommende daglig leder. Da 
var det ene og alene fokus på erfaringen min 
og utdannelsen jeg har! fastslår Tomas.

Flyttet til Norge
Han og kona Monika tenkte faktisk å flytte 
til Canada. Men, kom frem til at det ble for 

Han har litt annerledes bakgrunn enn de fleste i hans stilling. Men hos 
Moldjord Bygg og Anlegg stod utdannelse og erfaring i fokus – nå er han 

bedriftens ferske anleggsleder!
 

"
langt unna familien. Ettersom begge er glad 
i fjell og natur, ble Norge et godt alterna-
tiv, forteller han oss. I dag er paret bosatt i 
Mosjøen, der kona jobber som saksbehandler 
hos Pasientreiser – og han selv pendler mel-
lom jobb og hjem. De har to jenter på 10 
og 12 som er født og oppvokst i Norge, og 
ifølge Tomas er det helt uaktuelt å flytte til 
hjemlandet igjen. 
- Litauen er et fint land, på mange måter. 
Men den konservative mentaliteten henger 
igjen etter tiden under Russland. For oss var 
det viktig å kunne gi barna våre en oppvekst 
fylt av muligheter og trygghet - og dét finner 
vi her!

Alltid bygg
Tomas har alltid vært å finne i byggebransjen, 
også i Litauen. Det begynte tidlig i ungdoms-
årene med sommerjobb på byggeplass, hvor 
han fikset mørtel til murerne. Etter hvert 
kom fagbrevet som tømrer på plass – og dette 
jobbet han som, i årene da kona tok utdan-
ningen som journalist. 
- Da vi begge hadde fått oss utdannelse var 
jeg egentlig klar for nye utfordringer, men 
med fulltidsjobb hadde jeg ikke tid til å stu-

dere – og pengene strakk ikke til. Det var da 
vi bestemte oss for å flytte, forklarer han.  
I Norge jobbet han selvstendig en stund, før 
han fikk seg jobb hos Norgesvinduet. I 2014 
begynte han på bacheloren som ingeniør 
gjennom Vilnius tekniske universitet – som 
han tok på deltid over seks år. Som en del av 
første godkjente studentgruppe presenterte 
han bachelor-oppgaven over nett våren 2020. 

Rett på mastergrad
Men for denne arbeidskaren var det ikke 
aktuelt å stoppe der – han hoppet rett på 
mastergraden. Nå er det ene av to år på sivil-
ingeniørutdanningen fullført.
- Ja, med koronarestriksjonene har jeg fått 
studere over nett, og da er det jo ikke noe 
problem å kombinere studier og jobb!
Man må være både strukturert og effektiv for 
å stå i anleggslederjobb, og i spesielt hvis man 
skal studere på siden - men dette virker ikke 
å være noe problem for den nyutdannede 
ingeniøren.
- For meg er det ikke så viktig hvor lange 
arbeidsdagene er, egentlig. Det viktigste er at 
jeg liker det jeg holder på med, og dét gjør 
jeg absolutt!

På plass hos Moldjord
1. mars i år var hans første arbeidsdag på 
Inndyr. Til tross for at Ny Næring møter han 
halv åtte en torsdags morgen, er den hektiske 
arbeidsdagen allerede i gang. 
- Ja, jeg har nok å gjøre! En av de fine tingene 
med å jobbe turnus og pendle frem og 
tilbake, er at jeg har kveldene ledig, slik at jeg 
kan jobbe da også, ler han. 
Dagene går til å følge opp alle ledd i byg-
geprosessen, både tids- og budsjettmessig 

– men han gjør også en del planlegging og 
prosjektering. Tomas har mye erfaring – men 
mest med prosjekter som er langt mindre enn 
dette. 
- Jeg kan jo mye om dette fra før, men det 
har tatt litt tid å bli vant med hvordan bedrif-
ten jobber og hvilke rutiner de har her. Og 
ikke minst lære seg å beregne noe sånt som 
dobbelt så mye materialer og arbeidskraft 
som jeg er vant til fra før!
- Men det er mange flinke folk her som jeg 
kan støtte meg på hvis jeg blir usikker, og dét 
har vært veldig til hjelp!

Tekst og foto: Synne B. Ulsnæs

For meg er det ikke så viktig hvor lange 
arbeidsdagene er. Det viktigste er at 
jeg liker det jeg holder på med, og dét 
gjør jeg absolutt!

TOMAS STANIUS

Tomas
Stanius (38)

Født og oppvokst i Litauen. Kom til Norge 
med kona Monika Stane i 2007. De 
bosatte seg i Mosjøen, hvor de bor med 
døtrene på 10 og 12 år. Jobbet først noen 
år selvstendig, før han begynte hos Nor-
gesvinduet. Kombinert med jobb tok han 
bachelor som byggingeniør på deltid ved 
Vilnius tekniske universitet (2014-20), 
i tillegg til fagbrev som tømrer i 2016. 
I -19 skiftet han bedrift til Byggproffen, 
før han begynte hos Moldjord Bygg og 
Anlegg 1. mars i år. Nå tar han master 
som sivilingeniør. 

Byggingeniør Tomas Stanius 
har gjort nordmann av seg, 
og er fra i vinter anleggsleder 
hos  Moldjord Bygg og Anlegg. 
Her foran Coop Nordlands nye 
forretningsbygg med leiligheter 
i Inndyr sentrum. 



- Yara er en bedrift med store og kompliserte 
prosesser – og jeg er glad i å finne løsnin-
ger på problemer og utfordringer, så denne 
jobben passer meg perfekt, forteller Line 
Marlén. 

Tilbake til faget
14. juni kom hun inn som erstatter for Åge 

Ny start hos Yara 
Et halvår i HMSK-avdelingen 
hos Yara åpnet nye dører for 
Line Marlén Krogh (39). Nå 
er hun nyansatt prosessinge-
niør i fullgjødsla! 

Line Marlén Krogh ble først ansatt i et HMSK-vikariat hos Yara. Nå har hun overtatt ingeniør-stillingen etter Åge Hansen. 

Johansen som har hatt stillingen tidligere. Til 
tross for at hun det siste halvåret har vært i 
en annen avdeling i bedriften, er dette faget 
hun har utdannelse i.  
- Jeg har en bachelor i prosess- og gasstekno-
logi fra universitetet i Tromsø, og har jobbet 
som prosessingeniør hos både Scan Crucible 
og ToCircle tidligere, forteller hun. 
Sistnevnte helt frem til årsskiftet. Da gikk 
hun over til Yara hvor hun begynte i et halv-
års vikariat på HMSK-avdelinga før hun ble 
fast ansatt i fullgjødsla. 

Tilbake hos Yara
Yara er faktisk ikke helt ukjent heller. Hun 
jobbet nemlig et år i pakkeriet etter fullført 

videregående. 20 år senere er hun tilbake.
- Jeg har alltid syntes at Yara er en veldig 
spennende bedrift, så jeg er veldig glad for å 
være tilbake, forteller hun. 
Men selv om hun har jobbet i industrien og 
som prosessingeniør i mange år, er det alltid 
mye å sette seg inn i når man kommer til en 
ny bedrift. 
- Etter ferien begynner jeg på skift, og da skal 
jeg jobbe sammen med operatørene både 
for å bli bedre kjent med dem, men også 
prosessen!

Tekst: Synne Bakken Ulsnæs 
og Edmund Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs

Jeg har alltid syntes at 
Yara er en spennende 
bedrift, så jeg er veldig 
glad for å være tilbake!

LINE MARLÉN KROGH

Kompetanse vi vektlegger
• Ledererfaring fra aksjeselskap/

oppstartsselskap/gründervirk-
somhet

• Erfaring med utvikling av unge 
selskap

• Kompetanse innen fornybar 
energi og/eller hydrogen

• Teknisk eller økonomisk utdan-
nelse på minimum bachelornivå

• God økonomisk forståelse 
• God skriftlig og muntlig fremstil-

lingsevne 

DAGLIG LEDER
Vi ønsker oss en leder som evner å tenke utviklingsorientert. Noen som brenner for å få 
realisert prosjekter og gode forretningsideer. Det er viktig at du liker å jobbe selvstendig 
og styre din egen arbeidshverdag, samt at du er til stede i regionen på daglig basis. Det er 
også viktig at du er opptatt av fornybar energi, bærekraft og miljøperspektivet. 

Kontaktinfo 
Finn Nordmo 
482 95 718
finn@mnu.no

Vi tilbyr
• En unik mulighet til å bidra til 

utformingen av selskapet
• Gode personlige utviklingsmulig-

heter, i en fremtidsrettet bransje 
• Konkurransedyktig lønn etter 

avtale

Vi ser etter noen som
• Er en inspirerende leder 

som går foran som et 
godt eksempel

• Er utviklingsorientert
• Er god på å kommunise-

re og bygge relasjoner
• Er strukturert og       

målrettet
• Er god på å selge       

prosjektet
• Har høy arbeidskapa-

sitet

Frem til i 1993 var verdens største hydrogen-
fabrikk å finne i Glomfjord. Nå skal Glomfjord 
tilbake på hydrogen-kartet, og det skal 
etableres storskala produksjon av hydrogen. 
Alt ligger til rette med stabil leveranse av 
elektrisk kraft, iskaldt kjølevann og et meget 
sterkt fagmiljø.

Gravingen til den nye fabrikken er i gang, 
tomt, strøm, infrastruktur og bygninger – alt 
ligger til rette for suksess. Vi er i god rute til å 
tilby konkurransedyktige priser på hydrogen. 
Nå søker vi en dedikert leder som evner å 
tenke utvikling og brenner for å få realisert 
prosjektet! Det er viktig at du kan jobbe 
selvstendig og styre din egen arbeidshverdag, 
men vi ønsker noen som er til stede i regionen 
på daglig basis. Det er også viktig at du er 
opptatt av fornybar energi, bærekraft og 
miljøperspektivet.

Line Marlén
Krogh (30)

Født og oppvokst i Neverdal. Hun gikk 
studiespesialiserende ved Meløy Videre-
gående skole, før hun tok et jobbår hos 
Yara i PKL. Deretter flyttet hun til Tromsø 
hvor hun tok bachelor i prosess- og 
gassteknologi. I 2008 flyttet hun hjem og 
fikk fast hos Scan Crucible som senere 
gikk konkurs. Deretter var hun hos ToCi-
rcle fra 2013, før hun begynte hos Yara i 
2021. Først i HMSK-avdelinga og nå som 
prosessingeniør. Hun har tre barn, født i 
-02, -05 og 2012, tre bonusbarn og er gift 
med Øyvind Andersen. Hennes bror er 
Rune Krogh (f. -86) og foreldrene er Yngve 
Krogh og Karina Krogh. 
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