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lINda kjær tIl INvIs:
- Man skal ta noen 
sjanser i livet!     sIde 20

yara INvesterer:
Per & Co får det 
tryggere             sIde 4-5

svaNte bruN, MarINe 
harvest: var klar nå, ja.
           sIde 19

Side 15

tryggere transport
Norwegian Crystals og yara viser vei for å gjennomføre satsingen på trygg trailer 
også i Meløy. raymond d. jensen og herulf Olsen skal kontrollere mønsterdybde, 
kjettinger og last, og med spesiell fokus på utenlandske sjåfører.
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- Vi gearer oss opp til veksten som 
kommer i nordområdene. De store, 
som leverer til Statoil, ENI og Shell, 
sier at nordnorske leverandører skal 
få muligheten, dersom de kan levere 
godt, forklarer Bjørn-Wiggo Eriksen 
engasjert.
Nå betaler de seg nemlig, alle helgene 
og kveldene han i mange år har brukt 
for å sette seg inn i det kompliserte 
nettverket man må inn i for å kunne 
ta del i den stadig økende mengden 
olje- og offshore-oppdrag nordpå. 
Bare siden oktober har INVIS utført 
oppdrag for 1,5 millioner kroner for 
Aibel, som er blant de aller største 
innen vedlikehold og oppgradering 
av oljeplattformer og andre installa-
sjoner. INVIS er også godt registrert i 
systemet til Aker Solutions, som også 
er blant de største.

Bygger to Bedrifter
- Nå har vi mange oppdrag, ja. Nylig 
måtte vi faktisk sette bort til Skott-
land en del av arbeidet med femårs-
klassingen på en av riggene til Songa 
Offshore. Og, vi har sendt ut de første 
tilbudene fra det nye selskapet, NB 
INVIS, opplyser han.
Ja, for nå er Eriksen daglig leder i 
ikke mindre enn to selskaper. Du hus-
ker kompaniskapet som ble inngått 
i oktober i fjor? INVIS-gründeren 
etablerte da NB INVIS sammen med 
skotske NB Survey, som er interna-
sjonalt store på samme fagfelt, altså 
skanning, måling og 3D-modellering 
for industrivirksomheter, ikke minst 
olje og offshore. Slik skal INVIS-sys-
temet kunne ta store, internasjonale 
oppdrag, mens staben i Glomfjord 
skal vokse mot 40 og fokusere mest 
på engineering og konstruksjon.

til VeStlandet nå
- Vi brukte mye energi i 2013 til å 
lære nye folk opp fra bunnen. Når vi 
likevel øker omsetningen og faktisk 

Heltidsbyggeren
INvIs avrundet fjoråret 
med 11 millioner kroner 
i omsetning og en stab 
som har vokst til 14, så 
langt. sjefen bruker nå 
all tid til å bygge bedrif-
ten. unnskyld, to bedrif-
ter.

Bjørn-Wiggo eriksen  

går i pluss, da er jeg veldig fornøyd, 
analyserer Bjørn-Wiggo fjorårsbildet.
Sånn egentlig har han selv lyst til 
å tegne og konstruere, men dét kan 
han faktisk bare glemme. Den sterke 
veksten krever ham fullt og helt som 
byggmester, og han leder i dag altså 
både INVIS i Glomfjord og det nye 
NB INVIS, der førstnevnte selskap 

eier 50 prosent.
- Nå skal vi booke oss tre dager i hen-
holdsvis Bergen og Stavanger med 2-3 
kundemøter pr. dag. Jeg håper dette 
skal ende med at vi kan levere 18-20 
tilbud, og at 10 av dem kan bli opp-
drag for oss. Så er målet fem millioner 
kroner i omsetning i det nye selskapet 
dette året, fastslår han.

odd roar olsen

Saras Monsen Helge andreassen

tom Høgsand

Etterdønningene etter waferkollapsen i 
Glomfjord har vært mange og store for 
bedrifter i Meløy. Settefiskanlegget til 
Marine Harvest fikk problemer av det mer 
spesielle slaget. For, nemlig: kjølevann som 
ble varmet opp gjennom bruk i fabrikker 
som REC, SiC Processing og Si Pro hadde 
blitt benyttet til å oppnå den perfekte smolt-
temperaturen på 14 grader. Og med 40 
prosent mindre av dette tempererte vannet 
var Marine Harvest i trøbbel. Industrifolk 
presenterte i juni i fjor varmepumpeanleg-
get på Syre C-tomta som skulle sikre nok 
varmtvann til startfôringsanlegget oppe i 
Haugvika. Og nå har Marine Harvest, med 
dette og andre investeringer, fått kontroll på 
vannproblemene sine.

Helt annen StaBilitet
- Ja, vårt eget varmepumpeanlegg på øvre 
område gir oss større buffer og mer stabi-
litet, og vi er mer uavhengig av hvordan 
virksomheten i industriparken er, bekrefter 
driftsleder Anders D. Torrissen.
- Men det er flere ting som nå er på plass 
som gjør at produksjonen går veldig bra og 
at vi har en helt annen stabilitet på vannsi-
den enn for 1-2 år siden, understreker han.
Løst er nemlig også «problemet» Fykan. 
Du husker 100-millionerprosjektet med to 
undersjøiske rørgater på 4,8 kilometer fra 
Marine Harvest til kraftstasjonen? Jo, dette 
løste behovet for mer kaldt kjølevann, men 
ved fall i Statkraft-turbinene oppstod raske 
og truende temperaturfall på vannet. Resul-
tat: stresset fisk og mindre tilvekst, trigging 
av sykdom.
- Nå har vi installert et slags forbi-slipp av 
vannet som gjør at vi er mindre sårbare der-
som turbin-fall oppstår, begynner Anders.

Bedre etter reC
Og fortsetter, for her er mer:
- Yara har også tatt grep som gjør at til-
førselen av brukt kjølevann derfra er mer 
stabil – da jeg begynte her for tre år siden 
opplevde vi stadig vekk utfall. Og at REC 
bygde seg opp, men så er borte, har jo gitt 
en slags vinn-vinn-situasjon for oss. Vi fikk 
for lite kjølevann da de var som størst på 
produksjon, og da gjorde vi storinveste-
ringen til Fykan. Etter REC-nedleggelsene 
fikk vi for kaldt kjølevann ned til oss, og 
har fått investere i varmepumpe. Dermed 
er vi i dag veldig godt rustet for å drive 
stabil produksjon, og øke jevnt, forklarer 
driftslederen.
For, ja, det skal økes, men ikke til 12 mil-
lioner smolt årlig, et tall som fikk stor fokus 
da anlegget stod ferdig som verdens største 
i 2011. Nå er produksjonsmålet 7-7,5 mil-
lioner, i overskuelig framtid.

laVere produkSjon
- Fordi produksjonen vår er helt endret. Før 
kunne vi sette ut fisk hele året – nå har vi 
bare et halvår på oss. Vi fokuserer mer på 
biomasse nå, ikke på antall smolt. Husk 
også at vi produserer kun til intern bruk 
i Marine Harvest, og det er dette som er 
behovet nå, altså om lag 7 millioner smolt 
årlig. Skal vi produsere mer, må vi opp med 
snittvekta eller få mer karvolum. Og dét 
kan jo skje – ting endrer seg fort i denne 
bransjen, forteller Anders.

Kontroll gjenopprettet
Marine harvest har fått 
overtaket på vannproble-
mene etter reC-kollapsen. 
Men produksjonen, den er 
endret. For godt?

- reC-nedleggelsene ga oss store utfordringer på vann. Men etter flere investeringer og vellykkede prosjekter går produksjonen nå 
veldig bra, og vi har en helt annen stabilitet enn for 1-2 år siden, forteller driftsleder anders d. torrissen ved Marine Harvest.

Glomfjord-anlegget har i dag om lag 
14.000 kubikkmeter karvolum, fordelt på 
60 enheter der 16 av disse befinner seg i 
startfôringsanlegget.
- Det billigste er ikke nødvendigvis det 
mest lønnsomme! Skyter daglig leder Rose 
Olsen inn.
- Vi skal lage god kvalitet og stor fisk og 

beholde kontroll på vannsituasjonen – dette 
er det viktigste, fastslår hun.

SykdoM under kontroll
Positivt i 2014 er også at Glomfjord-anleg-
get, som tidligere har vært stygt plaget med 
sykdom, nå har dette problemfeltet under 
god kontroll. Det benyttes nye metoder, 

tidligere kontroll og screening av rogn og 
yngel i kampen mot det aller mest truende 
innen oppdrett.
- Det er en helt annen fokus på sykdom enn 
det var før, mener Anders.
- Fôret er bedre, avlsarbeidet forbedres hele 
tiden og fisken er rett og slett mer tilpasset 
oppdrett.

Industrifolk gratulerer med 
runddag i januar og februar!

60 år
Hermann Sivertsen, 21. februar

55 år
Lilianna Bye, Yara, 30. januar
Odd Roar Olsen, Yara, 9. februar

50 år
Per Olav Olsen, EWOS, 18.februar 
Helge Andreassen, EWOS, 20.februar

40 år
Tom Høgsand, Bilfinger, 30. januar

25 år
Remi Johansen, Yara, 31. januar

20 år
Saras Monsen, Yara, 17. januar
Anders Danielsen, EWOS, 28.februar 
Mikkel Nilsen, Bilfinger, 23. februar
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I september 2013 var Ken Jo-
hansen (46) fra Ørnes tilbake 
i industriparken. Etter 12 år i 
REC var det i juni 2012 kroken 
på døra, også for Ken. Han har 
ikke ligget på latsiden etter at 
han mistet jobben, men har 
vært innom opptil flere typer 
yrker underveis.
- Jeg har vært på MATS, 
Meløy Arbeidstreningssenter, 
jobbet innen omsorg, kjørt 
varetaxi og har jobbet i utesek-
sjonen i kommunen. Sporadisk 
har jeg gått ledig, sier Ken som 
nå har litt endrede arbeids-
oppgaver enn de han hadde på 

REC. Fra å ha hatt sine dager 
innen logostikk og lager, er 
han nå i sving på rent-rommet 
hos Norwegian Crystals. 
- Jeg har fagbrev i logistikk- 
og materialforvaltning. Ak-
kurat nå får jeg ikke brukt den 
kompetansen. 
- Hva tenker du om bedriften 
og fremtiden?
- Det er veldig bra at vi er 
kommet i gang! Jeg håper på 
enda flere etableringer for-
holdsvis raskt, både innenfor 
industrien og andre næringer. 
Det er viktig for Meløy kom-
mune.



Bjørnar Breivik (65) smiler bredt av 
spørsmålet vårt der han sitter bak 
laptop-en. For, nemlig, etter så langt 
tre år på «overtid», gikk Bilfingers 
verkstedleder formelt av med pensjon 
31. desember. Men skal han slutte, sånn 
egentlig?
- Jeg kommer nok til å fortsette litt til, 
humrer han.
- Men da på innleie, som konsulent. Og 
ikke i 100 prosent. Jeg begynner å føle 
presset nå, du har jo spurt meg flere 
ganger om jeg ikke snart skal slutte, 
hehe!

litt til. og litt til...
For egentlig er det over nå. Etter 44 år 
på lønningslistene til henholdsvis Hy-
dro, HG Service, BIS og Bilfinger, de 
fleste av dem som leder, var slutten på 
fjoråret også slutten på arbeidskarrieren 
for Bjørnar Breivik.
- Men selv om jeg allerede har jobbet 
tre år «ekstra», så ble jeg visst ikke 
ferdig med alt, nei. Det siste halvåret 
har vært så hektisk at jeg ikke engang 
har reflektert over at jeg skulle bli pen-
sjonist. Og de siste ukene har det blitt 

bjørnar 
sluttet. 
eller…?
- jeg tror jeg kan love at 
jeg ikke sitter her når du 
spør etter meg neste år 
på denne tiden!

Bjørnar Breivik – 65 år gammel, men klarer ikke helt å slutte i Bilfinger.

mange kvelder på jobb i forbindelse 
med at vi fikk inn noen store jobber 
som vi skulle regne anbud på.
- Så du fortsetter, rett og slett?
- Ja, men bare på innleie. Blant annet 
skal jeg vel hjelpe med å få på plass 
ny verkstedleder etter meg selv. Og 
det er jo lenge til jeg er 70! Neida, så 
lenge blir det ikke. Jeg ser for meg at 
det strekker sånn omtrent halvveis ut i 
dette året.

Spennende, rett og Slett
Bjørnar er oppvokst i Glomfjord, men 
bosatt på Ørnes siden 1981. Opprinne-
lig har han fagbrev som sveiser og pla-
tearbeider, og ble etter hvert verkstedle-
der. De senere årene har han vært utleid 
som HMS-sjef både til REC SiTech 
extension og utbyggingen ved Marine 
Harvest, men ble igjen enhetsleder for 
verkstedene hos Bilfinger i 2010.
- Hvorfor jeg ikke slutter? Godt spørs-
mål, for alle kompisene mine har jo 
klart det. Men vi er noen, vet du, som 
rett og slett trives så innmari godt med 
å være her, at vi ikke vil slutte! Det er 
rett og slett veldig spennende, og masse 
flotte folk både over, ved siden av og 
under meg. Og nå hadde det vært moro 
å få i hvert fall én dag i et kontor nede i 
det nye bygget vårt…
- Og formen er jo veldig fin - jeg føler 
meg farsken ikke som noen 65-åring!
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- Når vi har båter inne med sideporter, og 
pallelasting? Ja, da går strømmen av trucker 
kontinuerlig, og det er ikke veldig lenge 
siden vi hadde en nesten-ulykke, bekrefter 
trioen Herulf Olsen, Per Myrvang og Roger 
Midthun.
Vi er på Yara-kaia, som etter en ny og bety-
delig sikkerhetsinvestering er blitt et enda 
tryggere sted å være.

SenSorer og lySBlink
- Idéen kom fra Toyota Material Handling i 
Bodø, der vi leier trucker. De har et system 
som har fungert bra hos andre kunder med 
liknende utfordringer, forklarer PKL-
sjef Herulf Olsen.
Utfordringen er altså stor trafikk, og 
ønsket om enda sterkere sikkerhet for 
de som ferdes på kaia. Påkjørsler eller 
nesten-ulykker har skjedd – riktignok 
ikke ofte, men i sikkerhetsarbeidet er 
det som alltid 0 som er det soleklare 
målet.
- Systemet «Spot me» består i sensorer 
utenfor og innenfor porter, og orange lys 
som begynner å blinke når en truck er på 
tur ut eller inn. Så rekker en fotgjenger 
å stoppe opp, selv om han ikke har hørt 
trucken fordi han har hørselvern, opply-
ser transportoperatør Per.
- Vi gjør det altså omvendt i forhold til 
i trafikken ellers – her er det fotgjenge-
ren som skal stoppe. To føtter er raskere 
å stoppe enn en truck med fire tonn last 
frampå, skyter Roger inn.

ikke Bare kaia
Det var i forbindelse med den nylige 
renoveringen av kaia at man merket egne 
fotgjengerområder langs veggene. Dermed 
kommer de gående gjerne tettere på portåp-
ningene, der truckene kjører hurtig nok til 
at alvorlige hendelser fort kan oppstå. Dette 
skal forebygges av det helt nye sikkerhets-
systemet der Yara har montert sensorer og 
lys ved i alt 14 punkter. Alle portåpninger 
langs kaia, ja, men også steder som inngang 
C til 3. etasje i fullgjødselfabrikken, inn-
kjøringen til råvarelageret i samme område 
og det «trange» hjørnet på vest-enden av 
fullgjødsla.
- Investeringen er på 300.000 kroner, og 
skal gjøre hverdagen enda tryggere på kaia. 
Jeg har observert systemet i bruk, og det ser 
veldig, veldig bra ut, sier en fornøyd drifts-
sjef Herulf Olsen.
Som resten av Yara-ledelsen har han helse, 
miljø og sikkerhet som punkt 1 i alle møter, 
og senest i april i fjor skrev Industrifolk om 
en annen, viktig forbedring, nemlig monte-
ringen av kameraer framme på gaffelvogna 
på trucker.

alVorlige tilløp
Glomfjord regnes som en av de travleste 
havnene i Nord-Norge. Altså på båtanløp 
med påfølgende lasting, lossing og stor 
trafikk med de i alt 12 truckene i pakkeri, 
kai og lager. Men også betydelig persontra-
fikk, både av egne ansatte, leverandører og 
mannskap på båtene.
- Heldigvis skjer det ikke ofte uhell, men 
det er ikke veldig lenge siden en person 
ble dyttet overende av en storsekk frampå 

pKl ble enda tryggere
Nok en investering for bed-
re sikkerhet i Pkl. 300.000 
kroner brukt til truck-vars-
ling ved portene.

en truck. Og det er bare måneder siden vi 
hadde et tilløp til en alvorlig hendelse. Det 
er viktig å få fram at det nye utstyret ikke 
kan erstatte sjåførens oppmerksomhet – det 
er en tilleggshjelp, og fortsatt må man være 
svært varsom, understreker HMS-veteran 
Roger Midthun.
- Sjåføren vil fortsatt bli ansvarliggjort 
dersom det det oppstår en hendelse. I verste 
fall kan vi pålegge kjøreforbud innenfor 
portene. Men det er en sterk selvjustis blant 
transportoperatørene – de gir rask beskjed 
dersom det er noen som ikke opptrer var-
somt nok bak rattet, forteller Herulf.

dreSSerer Sjåførene
Truck-kjørerne hos Yara får da også sko-
lering og oppfølging ut over det ordinære. 
For det første forlanges bilsertifikat i tillegg 
til trucksertifikatet.
- Og vi har en egen fadderordning som 

sikrer at alle sjåførene går 
gjennom en opplærings-
prosess der de «dresseres» 
til trygg kjøring. Alltid 
ha kontroll før du kjører 
framover, alltid se tilbake 
før du rygger - slike ting. 
I tillegg har vi ukentlige 
sikkerhetsmøter der vi har 
sterk fokus på dette, sier 
Herulf.
- Det er alltid en fare at vi 
«sovner» i de rutinene vi 
har, når vi har jobbet med 
dette i 10, 20 og 30 år. 
Derfor er det så viktig at vi 
jevnlig får inn nytt blod og 
nye øyne! Når vi får unge 
folk inn så ser de det med 
én gang, og det er kjempe-
viktig, fastslår Per.

- trafikken på kaia og inne i lagrene kan være stor, og en truck i fart som har fire tonn last, trenger litt tid på å stoppe. Sensorene og lysene skal gjøre det tryggere å 
ferdes for alle, sier pkls roger Midthun (f.v.), Herulf olsen og per Myrvang, som her befinner seg i «veikrysset» i storsekklageret.

- når trucken passerer denne sensoren, blinker et orange lys som varsler 
fotgjengere, forklarer per Myrvang.

…og utendørs sensor på søylen ved en av portene. Ved i alt 14 punkter 
har yara montert løsningen med sensor og blinkende lys.

industrifolk april 2013



- Det blir diverse løfting. Og en del ven-
ting, smiler Dagfinn Hagen, Terje Halsans 
erfarne sjåfør.
For nå i januar gjorde han det det jobben 
krevde av ham akkurat nå: forlot basen i 
Glomfjord for å tilbringe tre uker sammen-
hengende på Ørsta på Sunnmøre.

en anerkjennelSe
Bakgrunnen for denne lille historien er 
egentlig et klapp på ryggen til Glomfjords 
egen maskinentreprenør, Terje Halsan AS. 
For da Siemens, på oppdrag fra Statnett, 
skulle sluttmontere en stor trafo i det nye 
koblingsanlegget i Kilvika, leide de inn 
kranbil med sjåfør fra Halsan. Sjåførens 
navn: Dagfinn Hagen.
- Det er jo en anerkjennelse for oss, da, 
at da jobben i Kilvika var ferdig i høst, så 
ville de ha kranbilen og sjåføren med til 
samme oppdrag på Ørsta, smiler daglig 
leder Kristen Halsan.
Som selvsagt, i tråd med sitt rykte, tok 
saken på strak arm. Dermed ble Siemens’ 
vakuumeringsutstyr og alt det andre pakket 
i 20-fotscontainere, lastet på to kranbiler 
fra Glomfjord-entreprenøren, og tidligere 
denne måneden ble bilene kjørt sørover. 
Men mens Chris-André Halsan reiste nord-
over igjen med den ene bilen, ble Dagfinn 
værende.

løfting og Venting
- Det er oljetanker og gjennomføringer og 
….ja, løfting av diverse utstyr. De beregner 
to uker på jobben, men i Kilvika brukte de 
nesten en måned, forklarer Dagfinn.
- Dersom det regner eller kommer mye 
snø, kan de ikke åpne trafoen. For den tåler 
ingenting – kommer det fuktighet inni, er 
det bare å sende den til fabrikken igjen! Så 

et laaangt oppdrag
siemens var så fornøyd 
med terje halsan sin sjåfør 
at de likegodt hentet ham 
til Ørsta i tre samfulle uker.

det kan ta tid, og jeg må nok påregne en del 
venting. Jeg regner med at det legges opp 
til arbeidsdager på 10-12 timer.
- Du tør ikke si når du kommer hjem igjen?
- Nei, dét kan man aldri på sånne jobber – 
jeg blir der til jeg er ferdig, enkelt og greit! 
Så får jeg heller ta meg ei uke ferie når jeg 
er hjemme igjen…

Sparer tid
I tillegg til at Dagfinn Hagen er en erfaren 
og dyktig sjåfør, er det flere årsaker til at 
han nå «lånes med» til Ørsta. Siemens be-
nyttet Terje Halsan AS med hell i Kilvika, 
og kranbilen deres skulle likevel kjøres 
nedover med utstyr til den identiske jobben 
i Møre og Romsdal. Dessuten er Dag-

finn allerede godkjent i Statnetts strenge 
sertifiseringssystem. Blant annet kreves 
årlig gjennomført førstehjelpskurs, og med 
tillegget som går på elektroskader.
- Så får vi se om Siemens trenger hjelpen 
vår videre. I såfall sier vi jo ikke nei til 
oppdrag, humrer Kristen Halsan.

- Vil de ha meg til et oppdrag på ørsta i tre uker, så drar jeg til ørsta i tre uker, enkelt og greit! Smiler dagfinn Hagen (foran). Her har vi 
knipset ham ved avreisen sørover, der han kjørte den ene kranbilen, Chris andré Halsan den andre.

Kvalitetsingeniør er den formelle tittelen på ny-
jobben til Marit Torsvik fra Ørnes. Hun er etter 
eget utsagn, den eneste i Norwegian Crystals 
som ikke har REC-bakgrunn. 
- Det føles fantastisk at jeg får lov til å slippe inn 
i bedriften. Det er mye nytt å sette seg inn, men 
jeg føler at det er i industrien jeg hører hjemme, 
sier Marit.
Av utdannelse har hun en mastergrad innen 
kjemi, den tok hun med seg hjem til Meløy i 
2009 etter å ha bodd borte fra kommunen i 23 år. 
- Det var muligheten til en jobb i SiC Processing 
som lokket. Etter at nøkkelen ble vridd rundt i 
den bedriften har jeg jobbet med prosjekter gjen-
nom MNU. Blant annet har jeg hatt ansvar for 
ingeniørutdanningen i voksenopplæringen. 
- Hva slags arbeidsoppgaver har en kvalitetsin-
geniør, Marit?
- Rammene rundt er ikke helt fastlagte, men 
vil formes etter hvert som veien går. Jeg skal 
kvalitetssikre varen vi leverer og gå god for 
kvaliteten. Og sørge for å påse at de målingene 
vi gjør er riktige.
Om fremtiden til Norwegian Crystals sier Marit 
følgende: 
- Troen på det vi gjør er stor. Det er mange dyk-
tige folk i bedriften, vi er sikre på at dette er en 
arbeidsplass for fremtiden.

I månedsskiftet oktober/november 
2013 begynte Roger Hedstrøm 
(48) i ny jobb hos Norwegian Crys-
tals. Her har han sine arbeidsopp-
gaver ved ovnsområdet i fabrikken. 
Roger var en av de siste til å forlate 
REC Wafer Multi, etter totalt 11 år 
i industrien.
- Jeg gikk mer eller mindre arbeids-
ledig i ett år. Det var godt å komme 
inn i lokalene igjen, selv om det 
også føltes rart, innrømmer Roger.
Roger har fagbrev som elektriker 
og var i 16 år ansatt i Elektro AS 
og 1 ½ år i Meløy Elektro. Etter 
at han skiftet beite og ble industri-
arbeider, har han tatt fagbrev som 
prosesstekniker. Troen på at hans 
nye arbeidsplass er «liv laga» er 
stor.
- Vi mener bestemt at vi skal få 
dette til. Håpet er å få tilstrekkelig 
med langsiktige kontrakter og et 
godt salg. Kvaliteten på produktet 
vet vi er veldig bra!
Roger er gift med Irene Hedstrøm 
(53). Paret er bosatt i Glomfjord og 
har til sammen fire barn. 
 

Smarte tiltak har minsket behovet for fyringsolje 
i tørkeprosessen. Ved å investere 4-5 millioner 
kroner sparer Yara 10 millioner – på bare ett år.

Store VoluMer
For å tørke gjødsla som produseres i ferdigvare-
området har store oljebrennere vært løsningen. 
En kostbar løsning, inntil nå.  
- Omtrent 2 millioner liter har vært årsforbruket 
av lett fyringsolje hos Yara Glomfjord. Denne 
mengden tilsvarer en effekt på rundt 22 GWh 
per år, forklarer produksjonssjefen.
- Hvorfor har denne prosessen vært kjørt på olje, 
lurer vi.
- Historisk sett har nok fyringsolje vært billigere 
enn elektrisitet. Det å ha en så stor elektrisk 
brenner er nok også litt komplisert, så den 
enkleste måten å varme opp luft er nok ved å 
brenne olje eller gass, sier Høvset.
Oljebrennerne finnes fremdeles, men brukes 
i mindre grad nå. I tørkeprosessen, altså. Før 
gjødsel/NPK sendes til pakkeriet.
- Siste rest av vann og støv fjernes i denne siste 
prosessen. Store volumer med luft blåses inn i 
gjødsla før den går videre i løypa.

oppVarMing
Vi snakker om store mengder uteluft som har 
blitt varmet gjennom oljebrennere. Lufta oppnår 
en temperatur på 150 grader, og det går rundt 
100.000 kubikk i timen.   
- I januar 2009 satte vi inn denne store varme-
veksleren, som all utelufta nå går gjennom. Den 
er på 4 x 4 meter. 
Høvset viser oss inn i det relativt luftige rommet. 
Her står varmeveksleren på 4 x 4 meter. Tempe-
raturen er som på en god og varm sommerdag. 
- Kloakken går inn på vann-siden av varmeveks-
leren. Den holder 80-90 grader, forteller Høvset.

olje ut – damp og KloaKK inn
- Å redusere oljeforbruket 
på oljebrennerne gir massi-
ve besparelser, sier produk-
sjonssjef Morten høvset.

Store dimensjoner: - Store mengder uteluft oppvarmes i denne varmeveksleren og bidrar til å redusere behovet for fyringsolje, forklarer produksjonssjef Morten Høvset.

Det er ikke kloakk i vanlig forstand. Det Yara 
omtaler som kloakk er avløpsvann fra diverse 
kjemiske prosesser og fra inndampere på nedre 
industriområde.
- Ved å fjerne noen kalde strømmer fra kloak-
ken kommer den inn med rundt 90 grader, og ut 
med 40. Denne forskjellen i energi går over til 
luft, altså brukes avløpet til forvarming av luft, 
forklarer han.
I stedet for å gå ut i sjøen er energien fra kloak-
ken med på å erstatte fyringsolje. En dobbel 
miljøgevinst.
- Oljeforbruket på oljebrennerne sank fra 22 
GWh til 15 med dette tiltaket. En massiv reduk-
sjon, sier Høvset.

Sparer ytterligere
I mars 2010 installerer Yara en litt mindre var-
meveksler på løype 2, for å varme luften enda 
mer. Ønsket er å utnytte damp som i perioder er 
til overs fra syrefabrikkene på øvre område, og 
sende overskuddsdamp gjennom varmevekslere 
på nedre område.
- Det har blitt prøvd før, men den gangen fikk 
man det ikke helt til, og forsøket ble stoppet. 
Det har vært et langt lerret å bleke, innrømmer 
Høvset.
Men i mars for fire år siden ble det testet ut en 
varmeveksler på størrelse med et vanlig kjøk-
kenbord, på linje 2. 
- Disse testene viste seg å fungere så bra at vi nå 
har installert to til, på løype 1 og 3. 
Mer damp er derfor utnyttet for å spare ytterli-
gere oljeforbruk. Gevinsten her er at mengden 
olje som forbrukes har gått ned til beskjedne 5 
GWh. 
- Med disse tiltakene sparer vi rundt 10 mil-
lioner kroner i året. 17 GWh i året er merk-
bart. Det tilsvarer strømforbruket til hele 850 
eneboliger.
- ENØK er god butikk for Yara Glomfjord?
- Ja, energibesparelser gir høy gevinst. Vi har 
hittil hentet ut mye og er kommet veldig langt 
ned på energiforbruket, konkluderer Morten 
Høvset.

litt mindre: tre mindre varmevekslere er installert, en på hver av de tre pro-
duksjonsløypene i ferdigvareområdet. disse er med på å gi ytterligere energi-
besparelser for yara glomfjord.
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- Under lunsjen med jubilantene våre, og 
så med pensjonistene, samlet vi om lag 300 
års erfaring rundt bordet. Ja, det er mye 
kompetanse som er på vei ut av bedriften. 
Men hjulene går videre, og vi har ingen 
grunn til å være redd for rekrutteringen! 
fastslår Arve Jordal.

Mye MiMring
Yaras fabrikksjef har lagt bak seg ett av 
årets mer trivelige «oppdrag». Desember-
lunsjene med årets pensjonister og jubilan-
ter i bedriften er både tradisjonell og hyg-
gelig. . Det dekkes til lekkert lunsjbord i 
ærverdige Glomstua to dager på rad, og det 
er taler fra ledelsen og hyggelig samvær.
Bedriften viser at den setter pris på god 
innsats gjennom maaaange år, og årets gode 
oppmøte tyder på at hovedpersonene igjen 
setter pris på oppmerksomheten.
- Det blir mye mimring rundt bordet, ja. For 
meg er det interessant å høre på histori-
ene – ingen tvil om at verden har gått en 
del videre siden mange av disse begynte 
i gjødselfabrikken på 1970-tallet, mest på 
godt, kanskje. De fleste sier at vi har vært 
en god arbeidsgiver, og det er vel en grunn 
til at så mange blir så lenge, konkluderer 
fabrikksjefen.

mister. og fornyer
Når yara «mister» ansatte 
som går av med pensjon, 
er det lang erfaring og stor 
kompetanse som går ut 
døra. Men ny-rekrutterin-
gen går som en lek i gjød-
selfabrikken.

arve jordal

går SoM en lek
- Men det er mye kompetanse som forsvin-
ner?
- Ja, noen går av, andre kommer inn. Dette 
arbeider vi jo mye med, altså å planlegge 
hvordan kompetansen og erfaringen deres 
kan overføres og være til nytte i organisa-
sjonen videre.
- Og det er jo et litt artig sammentreff at 
etter lunsjen i dag, så ble det gjennomført 
intervju med søkere til to nye operatørstil-
linger i PKL som har vært utlyst. Vi fikk 
inn 56 søknader, og det vi selvsagt veldig 
fornøyd med, sier Arve.
- Vi har hatt rundt 70 søkere når vi har lyst 
ut operatørstillinger de siste årene, og svært 
mange av dem er veldig godt kvalifisert. Så 
når det gjelder rekruttering, har vi faktisk 
et luksusproblem når vi skal velge, mener 
May Eli N. Johnsen.

Så er hun blitt pensjonist, Torill Bergli (64). 
Etter mange år i ammoniakkfabrikken og 
kompressorhallen, en liten tur innom PKL 
og så en lengre periode i syrefabrikken. 
Noe sånt som 36 år etter at hun jobbet sine 
første timer for Hydro i Glomfjord, ble hun 
gjort stas på med Glomstua-lunsj i jules-
vingen.

tøft, Men greit
- Du vet, etter at selve ammoniakkfabrik-
ken var nedlagt i 1993, fortsatte de å kjøre 
kompressorhallen til 1997. Så der jobbet 
jeg i fire år, alene på skiftet mitt, forteller 
Torill i dag, som relativt fersk pensjonist – 
hun takket av i oktober i fjor.
- Det var en ensom jobb, og veldig mye å 
gjøre. Mange syntes det var for tøft, men 
jeg var vant med det, så det gikk helt greit. 
Kompressorhallen var en del av ammoni-
akkfabrikken, og surret altså videre etter at 
de om lag 100 arbeidsplassene var avviklet. 
Hallen der Torill i fire år gikk vaktene 
alene, husker vi ble revet i 2006. Om lag 10 
år tidligere hadde Torill da meldt overgang 
til syrefabrikken, der hun har vært operatør 
de siste 16 årene.

reiSende før Hydro
- Vi reiste masse rundt i mange år, og da vi 
kom tilbake, fikk vi oss jobb her på Hydro, 
begge to.

fire taKKet for seg
- de fleste syntes det var en 
tøff jobb, men jeg var vant 
med det, så det gikk greit, 
husker torill bergli. yrkes-
livet er over, nå ser hun 
tilbake sammen med her-
man, arne og Magnar.

…og Hermann andersen ble også pensjonist i fjor, men gikk glipp av glomstua-lunsjen 
på grunn av ras på ørnes. Her er han avbildet da avdelingen feiret ham på bursdagen 
hans 28. november.

litt penere i tøyet enn til vanlig, kanskje, og klar til 
hyggelig lunsj. Magnar fagerli (foran f.v.), torill Bergli 
og arne Bogen ble gjort stas på av yara-ledelsen i 
forbindelse med at de i fjor ble pensjonister. Bak fra 
venstre ser vi fabrikksjef arve jordal, driftssjef Herulf 
olsen i pkl og økonomiansvarlig ronny Solberg. 

Nå snakker hun om ektemannen og 
anleggsarbeideren Fredrik, som døde i 
2005, og årene der de bodde i alt fra Nord-
Troms til Sørlandet. Men i Meløy er Torill 
oppvokst i Barvika på Ørnes og har alltid 
vært bosatt der. Etter reiseårene kom hun 
aller første gang til Hydro i 1978, og så i 
mer fast forstand fra året etter, og på såkalt 
tilsigelse de neste 10 årene, før fast jobb.
- Jeg jobbet som hjelpepleier og husmorvi-
kar da jeg var ung, og skulle bli sykepleier. 
Men, så fikk jeg barn, vi giftet oss, og jeg 
var hjemmeværende de neste 8-9 årene til 
jeg begynte her inne, oppsummerer Torill, 
som altså gikk av med pensjon i høst.

reSpektaBelt, ja
Noe hun har til felles med Herman Ander-
sen, som hadde sin siste dag 29. november. 
Så gikk han faktisk glipp av stas-lunsjen på 
Glomstua, fordi det var gått ras på jobbe-
veien hans fra Reipå til Glomfjord. Men, 
avdelingen hans i Yara-administrasjonen 
hadde da allerede gjort ære på ham på burs-
dagen hans den 28. november, altså dagen 
før han formelt gikk av. 
- Jeg bestemte meg for mange år siden for 
at jeg skulle gå av på 62 år. Jeg har ikke 
vært helt 100 prosent i skrotten, så det er 
godt å ha tid til å trimme mer og holde seg i 
god form, forteller Herman, som takket for 
seg i arbeidslivet etter respektable 43 år.
Det var i 1986 at han bygde hus på Reipå 
sammen med sin Sylvi-Ann, og sammen 
har de barna Kathy (f. 1972), Ronny (-74) 
og Ståle (-80) og til sammen 10 barnebarn.

HerMan på Vandring
- Du vet, jeg kom først til bygningsavdelin-
gen, der jeg jobbet med snekring, meisling 
og stillasbygging. Noe av det første jeg 
husker jeg var med på var kontorbygget til 

PKL, du vet det som «henger» litt på veg-
gen, på en måte.
- Men, så ble jeg så plaget med eksem i 
bygningsavdelingen, så da ble det elektro. 
Etter nye endringer forsøkte jeg meg i full-
gjødselfabrikken, men da jeg ikke klarte å 
gå skift, ble det arkivet, og dette var i 1996, 
husker Herman tilbake.
På arkivet har oppgaven vært kopiering, 
arkivering, postsortering og litt vaktmes-
terarbeid i kontorbygget. Opprinnelig er 
Herman fra Bogen i Evenes, og jobbet i 
yngre dager ved jernstøperiet i kommunen 
– senere som både snekker og rørlegger. I 
Meløy stod han da også i jobb for rørlegger 
Bernhard Bloch en periode.
- Nå snekrer jeg litt igjen, men det er bare 
for å hjelpe ungene mine, smiler pensjonis-
ten Herman.

ikke fiSefin, nei
To andre brukte også anledningen til å gå 
av med pensjon fra gjødselproduksjonen i 
fjor. For det første Arne Bogen, som hadde 
sin siste dag i februar i fjor. Dessuten Mag-
nar Fagerli i mars.
- Det har vært en trygg og god arbeidsplass, 
både på lønn og rettigheter og velferd. Og 
aldri personalkonflikter – vi har vært som 
en familie i PKL, vi har vært i lag om ting, 
mener Arne.
Som selv var hovedtillitsvalgt i avsnittet 
fra 1989-93.  Og med fartstid på nær 40 
år har han «overlevd» store omveltninger 

både i produksjonsmetoder og måten å føre 
operatørjobben på.
- Jeg har aldri gruet meg til å gå på jobb, 
men det var jo en del tunge løft før. Og en 
del skitarbeid, man kunne ikke være fisefin! 
I dag er det meste maskinelt, og mye let-
tere, men det skjer jo havari av og til, og da 
er nevene gode å ha.
Arne er født og oppvokst på Ørnes, der han 
gikk sine sju år på folkeskole og senere 
har vært bosatt i alle år. I ungdomsårene 
jobbet han på Fiskagn, som lenge drev stort 
i fiskemottak, foredling og frysing av fisk. 
Også der jobbet han faktisk sammen med 
nevnte Vidar Selstad. Så var det i november 
i 1974 at han meldte seg til tjeneste i Glom-
fjord, fikk jobb og ble der for godt.

Veldig grei plaSS
Magnar var sjømann før han kom til Glom-
fjord. Mønstret første gang på i California, 
han som knapt hadde vært utenfor Meløy. 
Stykk-gods på vestkysten og ned til Mel-
lom-Amerika, senere bulk-transport over 
Atlanteren. Så hjem igjen som 23-åring og 
først PKL fra høsten 1973, og den «vinteren 
da det blåste søddaustkuling hele tiden». 
Fast fra året etter, ammoniakkfabrikken. 
Fullgjødsla fra 1993, senere syra.
- Jeg har jobbet skift hele tiden. Man slapp 
å reise langt til jobb, og når man slo att 
døra for dagen, så var man ferdig. Ja, det 
har vært en veldig grei plass å være, avslut-
ter Magnar.
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fagBreV og koMpetanSeBreV
Ambulansefaget
Steffi Kluge

Automatiseringsfaget
Martin Johansen Antonsen, Martin Andreas 
Høgsand, Arne Isak Indergård, Sindre Olai 
Kibsgaard, John Vegard Sivertsen Krok-
strand, Daniel Mikkelborg og Thomas Renè 
Gustavsen Normo.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Eirik Bonsaksen (Kompetansebrev), Anja 
Mari Hansen, Tina Bang Hansen, Sonny 
Telnes Krogh, Indianne Augusta Olsen, 
Hilde Lill Stormo og Veronica Valøy.

Helsearbeiderfaget
Karina Danielsen, Mona Hildal Fagerli, 
Anita Hansen, Jannicke Jensen, Silje-Mari 
Karlsen, Jiraporn Onphrom, Rolf Martin 
Tärneberg, Solander Votvik og Tara-Dianne 
Gjelseth Jonassen.

Elektrikerfaget
Joakim Danielsen, Maiken Susann Hansen, 
Torbjørn Sverre Ivar Johansen og Simen 
Trondsen Stormo.

Industrimekanikerfaget
Joachim Andreassen og Thomas Johan 
Bloch Pedersen.

Institusjonskokkfaget
Astrid Kristine Erikstad og Lill-Harriet 
Gabrielsen Jonassen.

Kjemiprosessfaget
Einar Andre Våtvik Aga, Christer Krok-
strand Amundsen, Andreas Seljevoll Bang, 
Malin Erica Eriksen, Aleksander Myrvang, 
Tony André Olsen, og Martin Bernhard 
Midtskogen Våtvik.

Kontor- og administrasjonsfaget
Jenny Ann Skaland og Liv Berit Øijord.

Logistikkfaget
Jan Ketil Danielsen, Stian André Andersen 
Gjærde og Fred-Ove Pedersen.

Motormannfaget
Torbjørn Fagervik

Plastmekanikerfaget
Rune Knudsen

Produksjonsteknikkfaget
Torgeir Birkelund, Hans Marius Elvegård, 
Thomas Grude, Astrid Aleksandra Hansen, 
Jonas Aunet Hestdahl, Raymond Jensen, 
Hilde Neverdal, Øyvind Neverdal, Lars-
Erik Nilsen, Magne Olsen, Elin Ovesen, 
Kåre Peder Pedersen, Tom Pedersen, Peter 
Skog, Venche-Susann Karlsen Skoglund, 
Aloysius Blama Soete, Stein Stenersen, 
Eirik Svenning, Åse Sørgård og Kim-Willy 
Kildal.

Renholdsoperatørfaget
Audhild Olga Benjaminsen, Kristin Hauk-
land, Marit Henriksen og Åshild Harriet 
Pettersen.

Salgsfaget
Kent Ole Hansen og Anne Solfrid Høgsand.

Vaskerifaget
Ann-Mari Valen Hillestad (Kompetanse-
brev)

SVenneBreV

Frisørfaget
Annelin Lillegård Andreassen, Gøril Sør-
meland og Tiril Wiik.

Malerfaget
Espen Rye Pettersen

Tømrerfaget
Torben Wiik

fortsatt fullt Kompetanse-trøKK
bølgedal for industrien, 
men fortsatt full fres i fag-
utdanningen. 80 fikk sitt 
viktige kompetansebevis i 
fjor.

- Joda, det stemmer at formidlingen til 
produksjonsteknikkfaget har stoppet opp 
etter at REC og deres spinoff-bedrifter la 
ned virksomheten. Men aktiviteten i Opp-
læringskontoret, MBS er fortsatt stor, og 
nå samarbeider vi enda tettere med Meløy 
videregående skole for å holde oppe trykket 
på fagutdanning, fortalte Finn-Åge Petter-
sen da han innledet for et publikum på over 
60 i førjulssvingen.

poSitiVe Meløy koMMune
Under den tradisjonelle fagbrevutdelin-
gen hadde han som vanlig en hovedrolle, 
og kunne opplyse at hele 80 hadde gjort 
seg fortjent til henholdsvis fagbrev (73 
stykker), svennebrev (5) og kompetanse-
bevis (2). Opplæringskontoret hadde ved 
utgangen av 2013 kontrakt med om lag 100 
lærlinger, en økning på 20 fra året før, og 
52 nye kontrakter ble inngått, noe som er 
sju fler enn i 2012.
- Det er spesielt positivt at det er et økt 
engasjement rundt fagutdanning i Meløy 
kommune, som vi samarbeider med. Der 
har mange ufaglærte nå fått sine fagbrev, 
opplyste Pettersen.

HelSe og induStri
Industrifolk har alle bildene fra fagbrevut-
delingen, og listen med alle som gikk opp 

til fagprøve og altså fikk fagbrev i fjor. 
Fokus på fagutdanning i bedriften Meløy 
kommune har ført til at helsearbeiderfa-
get nå er blant de som rekrutterer flest 

fagarbeidere – ni i fjor, det samme som 
kjemiprosessfaget, som særlig kan knyttes 
til Yara og EWOS. Men, suverent flest var 
det som i fjor tok fagbrev i produksjonstek-

nikkfaget, et fag som var det aller største da 
REC-klyngen ble bygget for alvor fra 2007. 
At faget rekrutterte hele 20 nye i fjor, har 
imidlertid sin enkle forklaring. 20 industri-

veteraner fra tidligere Si Pro og REC hadde 
aldri prioritert fagbrev, og da REC veltet, 
kom de svært dårlig ut i arbeidsmarkedet. 
Så, i et samarbeid mellom MBS, Nordland 

fylkeskommune og NAV, samt bostyret 
etter REC, fikk de tatt sin fagprøve på rele-
vant produksjonsutstyr i april i fjor.

tre hadde læretid i yara, den siste i nedlagte SiC processing. nå har de fått sine fagbrev i kjemiprosessfaget. fra venstre Christer k. 
amundsen, Malin erica eriksen, Martin M. Våtvik (alle yara) og aleksander Myrvang (SiC).

Helsearbeiderfaget: jiraporn onphrom (f.v.), tara-dianne g. jonassen, Silje-Mari karlsen, 
rolf Martin tärneberg, Solander Votvik og karina danielsen.

logistikkfaget: Stian a. gjærde (t.v.) og jan ketil danielsen.industrimekanikerfaget: thomas B. pedersen. plastmekanikerfaget: rune knudsen. Svennebrev som tømrer: torben Wiik. automatiseringsfaget: Sindre kibsgaard (t.v.) og daniel Mikkelborg.

Fortsetter...
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Salgsfaget: anne Solfrid Høgsand og kent ole Hansen.

institusjonskokkfaget: lill-Harriet g. jonassen (t.v.) og astrid erikstad.

produksjonsteknikkfaget: foran fra venstre Hans Marius elvegård, øyvind neverdal, elin 
ovesen, peter Skog og Magne olsen. Midten fra venstre kåre pedersen, thomas grude, 
torgeir Birkelund, jonas a. Hestdahl og Stein Stenersen. Bak fra venstre kim Willy kildal, 
tom pedersen og lars-erik nilsen.

renholdsoperatørfaget: Marit Henriksen (f.v.), audhild Benjaminsen, kirsten Haukland 
og åshild pettersen.

Mor og sønn: Marit Henriksen og thomas grude.

ambulansefaget: Steffi kluge. automatiseringsfaget: arne isak indergård. kompetansebevis som barne- og ungdomsarbeider: eirik 
Bonsaksen.

konto- og administrasjonsfaget: liv Berit øijord (t.v.) og jenny ann Skaland.

opplæringsleder: finn-åge pettersen, Meløy BedriftsService.elektrikerfaget: torbjørn johansen og Maiken Hansen.
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For så har Bilfinger endelig lyktes med 
å finne erstatter for 65-årige Bjørnar 
Breivik, som du møtte på side 4. Fra 
mars tilhører stillingen en 46-åring med 
pedagogisk utdanning og fagbrev både 
som industrimekaniker og platearbeider. 
Navnet er Bjørn Espen Kristensen!

nyttig Bakgrunn
- Ja, jeg tror absolutt jeg kan få utnyttet 
det jeg kan i denne jobben. Som lærer 
i mange år har jeg jobbet mye med 
folk, og det er dét jeg liker. At jeg har 
to fagbrev, har vært troppsjef i Heime-
vernet og har pedagogisk utdanning fra 
høgskolen – alt dette skal nok komme 
til nytte nå, mener Bjørn Espen, som 
opprinnelig er fra Røkland i Saltdal, 
men er fast bosatt på Ørnes siden 1998 
med samboer Anita Taraldsen.
Dermed forlater han altså Tocircle, der 

han begynte 1. oktober 2012. Her har han 
for øvrig vært tett på Bilfinger, med kon-
torer i samme bygg og siden Tocircle har 
disponert verkstedarealer hos førstnevnte.
- Tocircle har vært en veldig fin og spen-
nende arbeidsplass med en flott gjeng – jeg 
håper det går bra med deres satsing.

alltid faSCinert
Den nye verkstedlederen tok maskin og 
mekaniker hjemme i Saltdal før læretid 
på Nexans og etter hvert altså to fagbrev. 
Etter teknisk fagskole i Trondheim og noen 
arbeidsår på Røkland kom han første gang 
til Meløy som lærervikar på videregående 
i 1990-91, og etter noen nye år som Alfa 
Laval-mann i vår region ble det perma-
nent lærerpost i mekaniske fag fra -98. Så 
meldte Bjørn Espen i 2008 overgang til 
REC Wafer Mono som vedlikeholdsinge-
niør med ansvar for støttesystemer, og ble 
der til senhøsten -11, da han fikk hyre som 
maskinkjører for M3 Anlegg på veiutbe-
dringene fra Vassdalsvik til Halsa.
- Jeg har alltid vært fascinert av anleggs-
maskiner, og når jeg sitter i gravemaskinen, 
da koser jeg meg og lader batteriene. Så 

firmaet mitt, der jeg både har gravemaskin 
og lastebil, dét skal jeg videreføre på hob-
bybasis, forteller han.

ryddig og rent
Som fører oss inn på prat om egenskaper 
som nok også kan komme til nytte i verk-
stedjobb. Bjørn Espen er ryddig, han vil ha 
orden.
- I gravemaskinen, der har jeg det rent – jeg 
sitter i sokkelæstan når jeg kjører. I lastebi-

len, også, smiler han.
Og vi skal avslutte med et godt grave-
maskin-sitat, men nevner raskt at Bjørn 
Espen Kristensen også er elgjeger. Og har 
to barn bosatt i Skien – nemlig Knut-
Magnus (18) og Nora (16).
- Ja, jeg pleier å si det slik: det er bedre å 
sitte på gamlehjemmet og si at du har hatt 
en gravemaskin, enn å sitte på gamle-
hjemmet og ikke ha hatt det!

erstatteren Klar
- denne utfordringen 
kunne jeg ikke la være å 
ta, smiler den nye verk-
stedlederen. 

Bjørn espen kristensen

 - Når jeg ber en lastebil komme hit med va-
rer, har jeg kanskje ikke et juridisk ansvar 
når noe skjer, men jeg kjenner et moralsk 
ansvar, begynner Raymond D. Jensen.
- Vi ønsker å framstå med en høy sikker-
hetsprofil. Da er det ikke noe særlig når et 
vogntog kjører av veien, lastet med sekker 
med vår logo på, fortsetter Herulf Olsen.

inSpirert aV loVund
Den første er logistikksjef hos Norwegian 
Crystals (NC), en av Meløys største be-
drifter målt i ansatte. Den andre er sjef for 
pakkeri, kai og lager hos Yara, den største 
av dem alle. Men ikke minst: de har det 
tilfelles at de importerer varer og tjenester 
og eksporterer sine egne sluttprodukter. Nå 

sKal Kontrollere trailerne
Norwegian Crystals og 
yara går foran for tryg-
gere trailertrafikk til og fra 
Meløy. Fra nå skal bedrif-
tene sjekke mønsterdybde 
og kjettinger på alle tunge 
kjøretøyer. 

- Hvis trailere kjører av veien når de skal til eller fra oss, kjenner vi at vi har et moralsk ansvar siden det er vi som har bedt dem komme, vedgår raymond d. jensen (t.v.) i norwegian 
Crystals og Herulf olsen i yara. nå går de foran for å gjennomføre prosjektet trygg trailer i Meløy.

samarbeider de, og vil ha resten av Meløy 
med. Spesiell fokus på utenlandske kjø-
retøyer, der sjåføren ofte ikke er godt nok 
forberedt på norske vinterforhold.                
- Trygg Trailer-prosjektet er inspirert av 
Nova Sea på Lovund, de har fått gode 
resultater. Hensikten er å sikre at transpor-
tørene våre sørger for at lastebilene deres er 
i god stand og godt skodd på glatte vinter-
veier til og fra Meløy, forteller de to.
Joda, man har ferske tilfeller i vinter med 
trailer på tvers i Setvikdalen på vei til Yara, 
og NC opplevde at deres last var om bord 
da en trailer kjørte av veien ved Majavatn. 
Kringkastet i TV-nyhetene. Og, karene 
mener dette og en rekke mediaoppslag fra 
hele landet forteller om toppen av isfjellet. 
Det er mye som ferdes ute i trafikken.

er ikke politi
- Men vi trenger ikke noe stort antall før 
vi skal reagere, for konsekvensene kan 
bli så store når noe skjer, at det er viktig å 
forebygge. Derfor gjør vi dette, forklarer 
Raymond.
Og dette er altså i samarbeid med Biltil-
synet og Statens vegvesen, der man skal 
kontrollere trailere som kommer til og drar 
fra bedriftene deres i Glomfjord. Mønster-

dybde, kjettinger, forsvarlig lasting.
- Vi er ikke politi, og det er viktig å samar-
beide med Biltilsynet slik at dette går rett 
for seg. Vi har heller ingen anledning til å 
sanksjonere – det vi gjør er å gi sjåføren 
og transportøren beskjed om det vi finner. 
Og nå skal vi sende ut den skriftlige guiden 
som Statens vegvesen har laget på ulike 
språk – den som forteller utenlandske sjåfø-
rer om hvilke hensyn man må ta på norske 
vinterveier, sier Herulf.
- Alle våre ansatte skal få lære om dette, 
men vi kommer til å velge ett-par stykker 
som skal ha som oppgave å kontrollere 
trailerne som kommer, sier Raymond.

Mye BaltiSk
- Er det mange useriøse aktører blant de 
som transporterer for dere?
- Nei, det vil jeg ikke si, og de som er use-
riøse vil vi jo ikke ha med å gjøre. Men, det 
vi ser er at selv om selskapene er norske el-
ler skandinaviske, er ikke det noen garanti 
for at de har norske sjåfører som kjenner 
norske forhold. Det er gjerne baltiske 
sjåfører som leies inn. Så lenge det ikke er 
vi som betaler frakten til Glomfjord, har vi 
heller ingen styring med hvem som står for 
transporten, innrømmer Raymond.

Nå ønsker de å samarbeide med Meløy Næ-
ringsforum i å samle bedrifter i Meløy med 
samme utfordring. Slik at alle transportører 
til og fra Meløy skal vite hvordan vi vil ha 
det her. Yara og Norwegian Crystals i in-
dustriparken ser for seg noenlunde samme 
opplegg rundt kontroll-virksomheten.

Språk er proBleM
- For vår del er språkkunnskaper et sik-
kerhetsproblem. Vi har hatt trailere som 
vi har måttet avvise fordi vi ikke klarer å 
kommunisere med sjåføren – han skjønner 
hverken nordiske språk eller engelsk. Da 
skjønner han heller ikke nødplanene våre 
og prosedyrer ved alarmer inne på anleg-
get, og da er manglende språkkunnskaper 
et sikkerhetsproblem, forklarer Herulf, som 
anslår at Yara i Glomfjord årlig har om 
lag 400 vogntog inne for å hente og levere 
varer.
De to viser oss sjekklista som er utarbeidet 
for trailer-kontrollen. 
- Vi har ingen sanksjonsmulighet ut over at 
vi kan nekte å laste et vogntog, dersom det 
er i for dårlig tilstand. Men er det frykte-
lig galt kan vi varsle vegvesenet, eventu-
elt politiet, slik at de kan gripe inn, sier 
Raymond. 

energigevinst i syreproduKsjonen
- Midler fra enova hjelper 
oss i å gjøre eNØk-tiltak til 
butikk.

produksjonssjef Morten Høvset.

utnytter: Ved å kjøre restgass gjennom turbinen, som på bildet er til venstre for driftsle-
der trond fjærem og prosjektingeniør gunnar estensen, spares verdifulle kilowatt-timer 
i syre a-fabrikken.

Det sier produksjonssjef Morten Høvset 
hos Yara Glomfjord om turbinprosjektet i 
syre A-fabrikken.
Industrifolk skrev i juni i fjor om den store 
jobben som ble gjort med utskifting av 
de to 50-60 år gamle kompressorene. En 
storinvestering på rundt 80 millioner kroner 
som sikret syrefabrikkens framtid.

Sparer SaMtidig
- Det var et gigantisk og svært viktig 
prosjekt. Men i tillegg til å få nytt produk-
sjonsutstyr har man også klart å redusere 
energiforbruket i syreproduksjonen, fortel-
ler han.  
Et viktig ENØK-tiltak i form av en turbin, 
plassert i samme komplekset som kompres-
sorene. Levert av samme leverandør, Man 
Turbo i Sveits. 
- Restgassen går nå tilbake igjen i syrefa-
brikken og driver rundt turbinen. Den sitter 
på samme akslingen som kompressoren, 
og hjelper til så elektromotoren får mindre 
last, altså forbruker mindre strøm, forklarer 
Høvset.

utnytter
Motor, kompressor og turbin, altså. De nye 
turbinene, en på hver av de to kompresso-
rene, får luft tilbake fra syrefabrikkene og 
utnytter lufta som før gikk forbi. 
- Det handler rett og slett om turbinprin-
sippet, som jo er kjent teknologi. Gassen 
frigjør energi fra gass-strømmen. Det å ta 
gassen ned, senke temperatur og trykk, gjør 
at motoren går lettere.
De går rundt med 35.000 omdreininger 
i minuttet. Tidligere ble en mindre type 
brukt, men mye av lufta gikk forbi fordi 
kapasiteten var for lav. I den nye installa-
sjonen utnyttes all restgass.
- Besparelsen er på 200 kW effekt per kom-
pressor, totalt 400 kW. I løpet av et år betyr 
det 3,4 GW, tilsvarende strømforbruket til 

140 eneboliger, forteller han.

økonoMiSk Støtte
De nye turbinene har kostet rundt 7 millio-
ner kroner. Av dette har Enova bidratt med 
å dekke 17 prosent. 
- Vi hadde ikke trengt å gjøre akkurat dette. 
Motivasjonen for å investere og oppgradere 

turbinene er å spare penger. Med støtten fra 
Enova er det butikk i å gjøre slike energiø-
konomiske tiltak.  
Han er godt fornøyd med turbinprosjektet, 
som han har vært prosjektleder for i starten, 
og i avslutningsfasen. 
- Dette har vært en definitiv suksess, avslut-
ter Morten Høvset. 
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Å sitte hjemme og se i taket mener han fort 
kan utvikle seg til skilsmissegrunn. Etter 
32 års ansettelse i Hydro, nå Yara, er han 
fremdeles ikke gått lei. 
- Det er nesten så jeg ikke skjønner hvor 
tiden er blitt av, flirer den sympatiske mas-
kiningeniøren.

MaSkin er fine greier
Fra Tjongsfjord i Rødøy, til Bodø for å gå 
skole, som 16-åring. Det var på tide å «bli 
til noe». Først toårig yrkesskole på linja for 
bilmekaniker, deretter forkurs ingeniør for 
så å sette kursen mor Narvik for å oppfylle 
studiedrømmen.
- Etter endt utdannelse var jeg lærer et år i 
Glomfjord, på yrkesskolen. Så bar det tilba-
ke til byen hvor jeg hadde Arbeidstilsynet 
som arbeidsgiver i tre år. Mitt yrkesaktive 
liv etter det har jeg tilbragt innenfor portene 
i industriparken.  
Nå har Håkon ansvaret for at syrefabrikk 
A og B, samt ammoniakklageret nede ved 
havna, har en knirkefri drift døgnkontinuer-
lig.
- Alle prosessene skal jeg ikke sette deg inn 
i, du skal vel ikke skrive bok? 
Han flirer og gir meg en rask leksjon i 
prosessen «hvordan lage gjødsel», så selv 
en lekmann kan forstå det.

full Stopp
En av Håkons viktigste arbeidsoppgaver er 

aKter iKKe gi seg
han er 62 år blitt, vedlike-
holdsleder ved yara håkon 
taraldsen. - hvorfor skulle 
jeg pensjonere meg? jeg 
føler meg altfor sprek til 
dét!

jeg liker dårligst å sit-
te foran pc-en, dét er 
ikke min store styrke, 
for å si det sånn!

Håkon taraldSen

å planlegge stoppen, den årlige revisjons-
stansen. Når hele anlegget ligger nede for 
vedlikehold, når det er som travlest, ja, da 
er han i sitt ess.
- Jeg liker litt action, derfor er disse dagene 
de artigste i året. Da er det mye praktisk 
arbeid, masse som skal sjekkes og doku-
menteres. Ofte kjenner jeg presset, men så 
er det jo ekstra tilfredsstillende når man 
kjenner, og vet, at alt er under kontroll. 
Han innrømmer at han føler seg utladet når 
stoppen er over, og fabrikken er oppe og 
går igjen.
- Vi har utviklet gode rutiner for vedlike-
holdsarbeidet de siste årene. Det har vi vært 
nødt til ettersom vi må gjøre mer på færre 
dager. 
I noen år nå har Håkon hatt det øverste 
ansvaret for å koordinere revisjonstansen 
for hele fabrikkanlegget i Glomfjord. 
- Da må jeg ha en viss oversikt over hele 
bildet. Noe av det viktigste er å kunne sam-
arbeide godt med andre, særlig driftsavde-

lingen. Det nytter ikke å være en ensom ulv 
i denne jobben, man må kunne omgås folk. 

Mange endringer
Gjennom sine tre tiår i jobben har Håkon 
vært med på mange endringer. Både når det 
gjelder egne arbeidsoppgaver og utvikling 
av fabrikken generelt. Da han startet sin 
karriere i -82, jobbet han med prosjekter og 
administrasjon. Han forberedte og planla 
utskiftning av gammelt utstyr, samt sto for 
utformingen av arbeidstegninger til verkste-
dets produksjon. 
- Etter åtte år ble jeg NK på mekanisk 
verksted, der jeg samarbeidet tett med 
daværende verkstedsjef Terje Neverdal. 
Siden den epoken ble avsluttet, har jeg vært 
her i syrefabrikken. Min formelle tittel er 
Vedlikeholdsleder SSO, som jo står for 
salpetersyreområdet. 
- Hva liker du minst med jobben din?
- Jeg liker dårligst å sitte foran pc-en, dét er 
ikke min store styrke, for å si det sånn!

Og nettopp tendensen med utenomfaglige 
oppgaver, som byråkrati i form av pålagte 
møter, og krav til dokumentasjon av det 
meste, er noen av de største endringene, 
mener Håkon. 

vi har utviklet gode 
rutiner for vedlike-
holdsarbeidet de siste 
årene. det har vi vært 
nødt til ettersom vi 
har blitt pålagt å gjøre 
mer på færre dager. 

Håkon taraldSenpå trappa utenfor syrefabrikk 
a, hvor Håkon har sitt kontor.

planlegger: Sammen med mekaniker kenneth kristensen (til høyre) og driftsleder trond fjærem (til venstre), planlegges vedlikehold 
av syrefabrikkene og ammoniakklager.

Fortsetter...
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faKta
 

Håkon taraldSen (62)
Har som bakgrunn to år på yrkesskolen, linjen for bilmekaniker. deret-
ter forkurs ingeniør i Bodø, så treårig ingeniørutdannelse i narvik for å 
bli maskiningeniør. Håkon har jobbet et år som lærer ved yrkesskolen i 
glomfjord på linjen for maskin og mekaniker. deretter tre år i arbeids-
tilsynet i Bodø. de siste 32 årene har han jobbet for Hydro, deretter yara 
i industriparken. Han er gift med unni. paret har tre barn: inger-kristin 
(37), tor Håkon (29) og Marthe (27). to barnebarn er det også blitt: jonas 
(9) og lasse (7). ekteparet er bosatt i neverdal, men Håkon er opprinne-
lig fra tjongsfjord i rødøy. 

Neida, de er vel ikke pur-unge, akkurat, men har 
i hvert fall det meste av yrkeskarrieren foran seg, 
de to blide karene som nå har fått fast jobb i pak-
keri, kai og lager i gjødselfabrikken. Nummer 1:
- Tord Martin Heen er navnet. Jeg har vært vikar 
i PKL siden mars i fjor, og fikk fast ansettelse nå 
fra 1. januar, sier en fornøyd firebarnsfar – født, 
oppvokst og bosatt i Glomfjord, og sønn av 
HIAF-Frank med etternavn Andersen.

begge fiKK fast
to nyansettelser trekker snitt-
alderen ned i Pkl.

tord Martin Heen

Tord (34) begynte ut med mekaniske fag på videregå-
ende, og ble etter hvert likegodt lærling i to perioder 
i Hydro/BIS/Bilfinger. Først industrirørlegger, deret-
ter platearbeider. Jobb? Tord har bak seg ansettelser 
hos Halsa Sveis, deretter Libitum i Glomfjord for en 
periode, og ikke minst Terje Halsan AS, som han var 
ansatt hos da vi tok vårt bilde utenfor EWOS på Halsa 
høsten 2011. Nå er han altså transportoperatør hos Yara, 
og har fått selskap av nummer 2, Håvard W. Henriksen 
(31) fra Ørnes. Den karen kjenner vi først og fremst fra 
årene i den nå nedlagte resirk-bedriften Si Pro, der han 
jobbet fra april 2007 og til april i fjor.

I arbeidslivet satser 
jeg på å være ennå 
noen år, jeg er alt for 
sprek til å bare sitte 
hjemme og glo i taket.

Håkon taraldSen

- Mange pålegg kommer fra sentralt hold, vi 
har liten påvirkningskraft. 
Håkon trekker også frem alle nyinvesteringer 
og moderniseringer som er gjort de siste årene. 
Han er ikke i tvil om at Yara er liv laga, også i 
fremtiden. 
- Så lenge vi klarer å drive lønnsomt, vil 
fabrikken bestå her i Glomfjord. Det viser ikke 
minst de siste års investeringer og oppgrade-
ring.

fokuS på HMS
- Innenfor HMS er det skjedd en enorm utvik-
ling de siste årene. Fra å ha én HMS-leder som 
styrte det meste, er det nå vernerunder, runder 
på adferdsbasert sikkerhet og WOK, som står 
for gå, observere, registrere.
- Vi er pålagt å gå så og så mange runder årlig 
- fokuset er voldsomt. Det som er innført er 
vi lojale mot, understreker han, selv om han 
kanskje ikke er enig i riktig alt.
Alt i alt er Håkon overveiende positiv til det 
arbeidet som gjøres innenfor området.
- Vi jobber med syre, damp under trykk og 
ammoniakk. Alt dette er i utgangspunktet far-
lig, så forbedring av sikkerheten er bra. 

fine år
- Først Hydro og nå Yara - jeg har hatt en 
veldig fin arbeidsplass i alle år. Den er interes-
sant, man kan aldri bli hundre prosent utlært, 
sier Håkon, og innrømmer glatt at det fremde-
les skjer uforutsette ting som fører til hodebry, 
men samtidig gir utfordringer. 
- Det kan være et havari, en prosess som ikke 
går som den skal….alt dette bør helst løses på 
sparket. Da er man avhengig av gode kolleger 
som man kan samarbeide godt med. Det har 
jeg hatt i alle år her inne i Glomfjord.
Godt forhold til alle, mulighet for selvstendig 
jobbing, følelsen av å ha tillit blant andre – 
dette er stikkord som har vært med på å bidra 
til trivelige dager for neverdalingen Håkon. 
- Jeg er nok en omgjengelig kar, ikke minst 
trives jeg sammen med andre. Litt liv og røre 
er midt i blinken. Å jobbe innen vedlikehold 
krever at man er en lagspiller, da er det greit 
at jeg er typen som ikke trenger særlig med 
alene-tid. Kommunikasjon og samspill er alfa 
og omega, fastslår han.
Det mest dramatiske Håkon har opplevd i sin 
tid ved fabrikken beskrives slik:
- Det er mange år siden, jeg sto i vinduet og 
kikket ut, snart på tur hjem. Plutselig utløses 
en eksplosjon i et hydrogen-gasometer, og 
jeg ser klokka fly 30-40 meter i været før den 
snur i lufta og faller ned på bakken. Det var 
en enorm røykutvikling og vanskelig å ha 
oversikten over hva som egentlig skjedde. Da 
var jeg sikker på at jeg hadde mistet mange av 
mine arbeidskolleger. Heldigvis gikk det utro-
lig bra og ingen kom til skade. 

ut på tur
Ei kone som er selvgående og stort sett pas-
ser seg selv, et hus som innimellom trenger 
vedlikehold -  det er dette Håkon nevner som 
pålagte arbeidsoppgaver i det daglige. Snart 
skal han og kona Unni reise sammen på opple-
velsesferie til Asia, nærmere bestemt Thailand, 
Vietnam og Kambodsja. 

- I fjor var vi i Sør-Afrika, dét var en stor 
suksess. Det er morsomt å gjøre noe annet enn 
bare sole seg og bade, mener Håkon som også 
er opptatt av å holde seg i form.
- Tre ganger i uka spiller jeg fotball. Det er artig 
å ha noe å holde på med. Før var jeg mye enga-
sjert i arbeid for lokale lag og foreninger, men 
den sorten jobb har jeg trappet ned på nå. 
Han lener seg godt tilbake i kontorstolen, 
ignorerer for et øyeblikk bunken med papirer 
foran seg.
- I arbeidslivet satser jeg på å være ennå noen 
år, jeg er alt for sprek til å bare sitte hjemme og 
glo i taket. Dét er absolutt ikke noe for meg!

gjøres stas på av arbeidsgiver: Bak fra venstre ser vi Viktor olsen, Håkon taraldsen, og yngve krogh. foran fra venstre ser vi Wenche 
andreassen, Bård Hillestad og ann Helen Solbakken. Bildet er knipset på glomstua. 

Sammen med sjefen: Håkon sammen med leif kristiansen som har det øverste ansvaret for vedlikehold på yara i glomfjord. 
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Profilen: Svante Brun
alder:   32 år
yrke:   driftsassistent
Firma:   Marine harvest, 
  Glomfjord

- Hvordan trives du på jobb for Marine Harvest, Svante?
- Dette er en jobb der det ikke finnes noen fasit, og veien blir 
ofte til mens vi går den – det er spennende og utfordrende og vi 
må hele tiden finne måter å løse tingene på. Og vi styrer dagene 
våre i stor grad selv. Så joda, jeg trives veldig bra, og har gjort 
det siden jeg jeg kom hit i 2004 etter at jeg hadde tatt bachelor i 
akvakultur.

- Store verdier – kjenner du på ansvaret?
- Helt klart. Selv om vi har sikret oss med alarmer og sikker-
hetssystemer, kan menneskelig feil skje. Det er ikke sjelden jeg 
går tilbake og dobbeltsjekker ting jeg har gjort eller aktivert, for 
eksempel når vi flytter på fisken. Du vet, den er jo minimum et 
halvt år, og dersom noe går galt, er det ikke bare å hive inn ny 
fisk og begynne på nytt. Hvis vi gjør en feil er det store verdier 
som kan gå tapt.

- Du har vært røkter, eller driftstekniker – nå er du driftsassist-
ent?
- Ja, og da skal jeg etter hvert over på dagtidjobbing og bli mer 
involvert i planlegging og med på å ta avgjørelser – jeg blir en 
slags arbeidsleder. Jeg har vært her i snart 10 år, så jeg er klar 
for nye utfordringer og å kunne tenke mer helhetlig på driften 
vår. Vi er ikke helt ferdig med å planlegge hva stillingen skal 
inneholde, og nå er hele staben over på en ny arbeidstidsord-
ning, så ting faller mer på plass i løpet av senvinteren.

- Hvorfor valgte du egentlig denne bransjen?
- Godt spørsmål – jeg gikk jo allmenne fag, og visste ikke helt 
hva jeg skulle gjøre da militærtjenesten var over. Men så har jeg 
et søskenbarn fra Steigen som skulle ta utdanning i akvakultur, 
og han sa: «Hiv deg med, dette er framtida!». Dét gjorde jeg, og 
har ikke angret i ett sekund. Men det var likevel litt tilfeldig, da.

- Hva sier du til unge som vurderer samme vei som deg?
- At det er ei spennende næring med ei lys framtid, og her har vi 
en sikker arbeidsplass. Dessuten ligger anlegget nokså sentralt 
til – det er derfor jeg selv ikke ser så lyst til å dra til et annet 
sted. Smolt- og oppdrettsanlegg har det med å ligge litt i utkan-
ten, så jeg synes beliggenheten i Glomfjord er et stort pluss.

- Hva gjør Svante når han ikke er på jobb?
- Tja, jeg har vel ingen spesiell fritidsaktivitet – jeg er ikke så 
aktiv innen idretten, akkurat, hehe. Men, jeg har kjøpt meg hus 
på Korsnes på Ørnes, og der pusset jeg opp før jeg flyttet inn. 
Og nå skal jeg sette istand kjelleren med tanke på utleie, så da 
har jeg nok å gjøre de neste månedene!



Marine Harvest har investert i en lys, trivelig og betydelig større kantine i administrasjonslokalene på nedre område. Om lag 250.000 kroner er brukt for å nær doble stør-
relsen, handle nye stoler og bord og ikke minst installere nytt kjøkken. Arbeidet ble påbegynt i november, og her hadde staben faktisk sin julelunsj, selv om det er først nå at 
lokalet er tipp topp og ferdig.

- Jeg har vært lærer i over 20 år, og det er 
ikke hver dag noen ringer og tilbyr meg 
en ny jobb! Det er sunt å prøve noe annet, 
og sannheten er at jeg nesten ikke trengte 
betenkningstid.

Spent linda
Det er nesten blitt en gjenganger i Indus-
trifolk. Altså at Bjørn-Wiggo Eriksen gjør 
nyansettelser til sin raskt-voksende bedrift. 
Denne gangen: Linda Kjær. Kona til 
INVIS-gründerens bor Frank Robert.
- Selvfølgelig kjenner jeg litt til INVIS 
gjennom familie-relasjonene, og har lest 
artikler i avisene, men nå blir det veldig 
mye nytt for meg! Vi fleipet jo litt med 
dette for ettpar år siden – Bjørn-Wiggo 
spurte om jeg var interessert. Og nå skjer 
det, altså! Jeg gleder meg stort, dette blir 
veldig spennende – jeg kunne begynt i 
morgen, dersom jeg kunne, sier en fornøyd 
Linda til Industrifolk.

Må Styrke
Når hun nå går fra lærerjobb i det offent-
lige Meløy og til en av de mest spennende 

forlater sKoleverKet
- Man skal ta noen sjanser 
i livet, sier linda kjær (45). 
For nå skal hun forsøke noe 
helt annet…

- Velkommen til inViS, linda! sier Bjørn-Wiggo eriksen, som har rekruttert brorens 
kone som sin administrasjonsleder.

vekstbedriftene i industriparken, er det altså 
etter en årrekke i undervisningssektoren, først 
ved Reipå skole, deretter Spildra på Ørnes. 
Selve overgangen til ny jobb i Glomfjord gjør 
hun ved påsketider.
- Vi styrker administrasjonen vår, og det er der 
Linda skal inn. Det er etter hvert mye å følge 
opp, mange nye kunder, og strengere krav 
til oppfølging, forklarer daglig leder Bjørn-
Wiggo.
- Kundekontakt, ordreendringer, oppfølging av 
avvik, reiseregninger – dette er jo ting ingeniø-
rene våre selv har tatt seg av, men vi vokser 
raskt, og nå må vi tenke annerledes. Vi trenger 
også en personalansvarlig, sier han.

kan Bidra
- Jeg er ganske utadvendt som person, og har 
lett for å komme i kontakt med folk, så jeg 
tror jeg kan ha en del å bidra med, sier Linda 
selv, som i tillegg til å være i avslutningen 
på en mastergrad i spesialpedagogikk, også 
studerer bedriftsøkonomi ved siden av dagens 
lærerjobb.
Damen er opprinnelig fra Drag i Tysfjord, og 
var innom Meløy et år som vikarlærer på slut-
ten av 1980-tallet. Permanent ble flyttingen et-
ter egen lærerutdanning i Bodø og senere noen 
år i Sarpsborg i forbindelse med at mannen 
Frank Robert tok ingeniørutdanning (driftssin-
geniør i Yara Glomfjord, red.anm.). 

siste siden siden sist
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