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oppdrag fra våre faste samarbeidspartnere. Vårt formål er å formidle 
satsinger og suksesshistorier i mange av regionens mest solide bedrifter, 
gjerne fortalt av deres stolte ansatte. Våren 2020 har bladet over 20 faste 
samarbeidspartnere i Meløy, Gildeskål og Bodø, og disse ser du samlet 
presentert på annet sted i bladet. Ny Næring distribueres som bilag i 
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www.selstadvinduet.no |  post@selstadvinduet.no  | Tlf: 75 72 12 40

Vårens 
vindus-
kupp!

Nå kan du gjøre et kupp foran vårens 
hus-renovering! Bestill vinduer fra 
Selstadvinduet innen 6. mars, og få 
vannbord med på kjøpet!

Vannbordene er aluminium 5111/5128 
hvit. De har kraftig utførsel, og er 
tilpasset vinduene. Nå får du dem 
inkludert i vindusprisen!

Selstadvinduet lager kvalitetsvinduer med kjerneved 
fra Sibirsk Lerk. Vi gir deg 50 års garanti mot råte!

Få solide vannbord med på kjøpet!

PSST! 
Nå har Ny Næring egen hjemmeside, 
og du kan følge oss og lese alle våre saker der! 
Besøk oss på www.nynaring.no

Kim liker å løse
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Nå må vi visst skrive litt om oss selv 
igjen. Jeg VET at det ikke er en typisk 
god egenskap å være sjølopptatt, men: 
heldigvis er ikke Ny Næring bare oss. 
Vi , det er på en måte langt over 20 
solide, spennende og ikke minst viktige 
virksomheter i regionen Meløy, Rødøy 
og Gildeskål. For dette er nemlig Ny 
Næring’s hovedformål – å profilere disse 
bedriftene.

Men sjølopptatt: når vi denne onsda-
gen i februar kommer ut i ny drakt og 
knuser til med 56 sider lesestoff – nesten 
dobbelt så mye som våre tidligere utga-
ver! Da….kan man fristes til å bruke litt 
utestemme, her på side 2. Aldri har Ny 
Næring nemlig produsert flere blad-sider 
enn vi skal gjøre i år!

Så er det jo grunnen til dette som er 
mest artig å prate om. For aldri har vi 
hatt flere faste samarbeidspartnere og 
dermed antall prosjekter, satsinger og 
flinke ledere og arbeidsfolk å skrive om. 
Og, aldri har vi hatt flere lesere og seere 
når vi forteller fra disse bedriftene – vi 
forteller historiene i papiravisen, på nett-
sider, i sosiale medier og i filminnslag.

Ingen av bedriftene er like, verken på 
årsomsetning, antall ansatte eller type 
produksjon. Fra forbedringstjenester til 
gjødselproduksjon, fra husbygging til 

fisketurisme, fra vindusproduksjon til 
undervisning. Over 20 helt ulike ledere 
og helt ulike bedrifter. Til felles har de 
at det jobbes steinhardt, hver eneste 
dag. Det produseres, det forbedres, det 
utvikles.

Litt for ofte plukker jeg opp stemmer 
som sier at Meløy fortsatt ‘ligger nede’ 
etter omstillingsårene, eller at det går att 
og ned, både her og i nabo-småkommu-
nene. Nå har jeg strengt tatt ikke innsikt 
nok til kunne diskutere mot de stem-
mene. Men, jeg vil gjerne få sagt det, her 
og nå: ute på jobb for Ny Næring er det 
klin umulig å oppdage noe som helst av 
verken nederlagsstemning eller mismot.

Så er det jo ikke til å unngå. Når nyhe-
ten kommer om at joda, vi har mistet 
noen innbyggere siden sist. Det er litt 
nedtur. Og joda, vi skjønner at nedgang 
i befolkningen er litt sånn der roten til 
alt vondt. Men, det steinharde arbeidet 
som gjøres i så mange bedrifter, og som 
har så mange arbeidsplasser og ofte ska-
per nye….dét er roten til alt godt.

Ny Næring liker å fortelle om alt dette, 
og her har du vår ferske fortelling. 56 
sider pure happiness, vær så god!

Edmund Ulsnæs
Daglig leder i Ny Næring AS
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Egil Svendsgård (f. 1950) etablerte 
virksomheten i 1970, og i mange år var 
bemanningen 2-3 personer, konsentrert 
rundt familiens steinbrudd på Øra. I 
dag eies og ledes bedriften av Egil’s 
sønn Frank (f. 1970), som har om lag 20 
ansatte. Stein- og grusmasser hentes 
nå fra bruddet på Høgseth ved Reipå, 
og selskapet er utviklet til en allsidig 
anleggsentreprenør som tar oppdrag i 
Meløy, Gildeskål og Bodø, hovedsake-
lig innen nyetablering og renovering av 
vannverk, avløp og vei. Reipå Knuseri 
ble i 2017 kåret til Årets bedrift under 
Meløy Næringsforum’s Meløyseminaret, 
og i 2018 endte driftsinntektene på 39 
millioner kroner. Datterselskapet Reipå 
Eiendom AS eies 50/50 av Frank og Egil.

Det er aldri feil å spise marsipankake i 
lunsjen, og nå spanderer Ny Næring på en 
stab som er eksperter på massehåndtering, 
grunnarbeid og maskinarbeid av det litt 
større slaget. 
- Ja, vi takker selvsagt for å bli Månedens 
bedrift! Vi må gjerne feire med litt kake at 
vi klarer å holde alle i arbeid gjennom hele 
vinteren! fastslår Knuseri-sjef Frank Robert 
Svendsgård.
- Dette er den roligste tiden for oss, og det 
er aldri en selvfølge at vi får alle hjulene til 
å gå like godt rundt, og unngår å permittere 
noen. Så, dette er jeg veldig fornøyd med.

Mange om beinet
14 av de 20 ansatte og han som opprinne-
lig startet bedriften har anledning til å være 
med når Ny Næring serverer spesiallaget 
Månedens bedrift-kake. Etter flere store 
vannverksjobber for kommuner som Meløy, 
Gildeskål og Bodø de siste årene, og store 
oppdrag for Yara og Statkraft, er det akkurat 
nå på senvinteren travelt nok, men relativt få 

Alle i 
arbeid

Det er den ‘verste’ tiden på året for maskinentreprenøren. 
Men i år slipper sjefen å gi utrivelig beskjed til staben. Nå 
utnevner Ny Næring Reipå Knuseri til Månedens Bedrift!

Månedens bedrift: daglig leder Frank Robert 
Svendsgård (foran t.v.), hans far Egil Svendsgård 
og prosjektleder Mats Swensen holder opp Ny 
Næring-kaka! Og staben er, noenlunde fra venstre 
mot høyre på bildet: Jan Ivar Slettbakk, Rune 
A. Heitmann, Frank Robert Svendsgård, Bjørn 
Tore Kinn, Ronny Evensen, Egil Svendsgård, Arve 
Hansen, Jan Tore Svendsgård, Mats Swensen, 
Jan Kenneth Svendsgård, Werner Haugen, Tormod 
Martinussen, Gunnar Sandvei, Kurt-Steve Brattøy 
og Rune Haugen (delvis skjult).  

Dette er den roligste tiden for oss, og det er aldri 
en selvfølge at vi får alle hjulene til å gå like godt 
rundt. Så, dette er jeg veldig fornøyd med.

FRANK ROBERT SVENDSGÅRD

jobber å regne på.
- Vi vet at det er en del jobber som planleg-
ges, men det tar tid før de legges ut, så første 
halvdel av dette året blir nok rolig – det tar 
nok ikke av før etter sommeren, sier Frank 
Robert.
- Og joda, vi regner på jobber i et stort 
område, for eksempel i Bodø. Men det er få 
jobber ute, og det er mange som regner på 
det som er – faktisk også noen nasjonale en-
treprenører. For det er mange store prosjekter 
som er ferdig, så det er mange entreprenører 
som trenger mer arbeid. Dét er jo positivt for 
oppdragsgiverne, da.

Folk i arbeid
I vinter er staben hans hovedsakelig inna-
skjærs, som for eksempel betyr Aspdalen 
på Ørnes. 9-millioneroppdraget for Meløy 
kommune innebærer om lag 200 meter 
med vann, avløp og gang- og sykkelsti fra 
fylkesveien og opp. Dessuten i vinter: Frank 
Robert’s ‘eget’ oppdrag, altså for eiendoms-
selskapet Reipå Eiendom AS, nemlig ny 
fritidshavn, ikke langt unna fiskerihavna.
- Det der er kanskje ikke den mest lukrative 
jobben vi gjør, men jeg tror det blir bra når 
det står ferdig. Og, det gjør at vi holder 
folka våre i arbeid hele vinteren – moloen til 
fritidsbåtene skal det fylles ferdig, plastres og 
pyntes.
Reipå Eiendom planlegger også sjøhus 
for salg, i den samme fritidshavna. Men, 
søknader, infrastruktur og finansiering tatt i 
betraktning:
- Så er det for tidlig å si noe mer om det pro-
sjektet. Kanskje kan det bli i år, men vi får ta 
tingene som de kommer.

Vil mer Bodø
Å holde 20 mann i kontinuerlig arbeid og 
oppnå lønnsom drift, dét krever sin bedrifts-
leder. Og det er lenge siden Reipå Knuseri-
sjefen tok konsekvensen av egen størrelse. 
Meløy-regionen blir nemlig ikke stort nok 
som marked, og Frank’s menn har allerede 
utført flere oppdrag for Bodø kommune, 
senest i industriområdene på Burøya.
- Det er absolutt interessant å satse mer i 
Bodø. Vi har prøvd det, nå vet vi litt mer. 
Ting er litt annerledes der, det er nært 

sentrum og når ting oppstår og du må endre, 
må du regne med å måtte vente, og enda mer 
enn vi er vant til her nede. 
- Dette betyr at man må planlegge enda 
bedre, men også at det kan bli mer tomgang, 
som igjen kan bli dyrt.
Må tenke større

- Men ikke bare Bodø?
- Neida, vi regner på mange jobber, og i 
mange kommuner i et stort område – nå ser 
vi for eksempel på en jobb i Beiarn. Og ja, 
jeg ser for meg at det blir mer og mer sånn 
framover. Jobbene er oftere og oftere for tota-
lentreprenør, og da må man tenke litt større 

hele veien, for å henge med, sier han.
Av hjemmearbeid har Reipå Knuseri siden 
sist også landet ny langtidsavtale med Meløy 
kommune, den som går på maskinarbeid i 
nordre Meløy regnet til og med Selstad.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 

- Bra jobba, et no berre! sier han kanskje, Reipå Knuseri-sjef Frank 
Robert til sin erfarne maskinsjåfør Jan Kenneth Svendsgård.

Reipå Knuseri: 

Rolig vinter, få oppdrag

Må tenke større

...men slipper permitteringer
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- Gratulerer med fast jobb, Markus!
- Tusen takk! Det er veldig godt å ha fått fast 
jobb, det betyr at jeg kan være her i Meløy, og 
det er jo det jeg har lyst til. Jeg er utdannet 
energimontør, fordi jeg har gått elektro-linja 
ved Meløy videregående skole i Glomfjord. Jeg 
var veldig usikker på hva jeg skulle utdanne 
meg som, og hadde aller først tenkt å gå 
musikk, dans og drama-linja i Bodø, men det 
ble jeg frarådet, hehe. Så ble jeg faktisk også 
frarådet å gå elektro, fordi jeg ble fortalt at 
fagene var så vanskelige. Så det begynte med at 
jeg gikk et år på kjemiprosess-linja i Glom-
fjord, før jeg byttet over til elektro, året etter. 
Og det angrer jeg absolutt ikke på. Jeg trives 
veldig godt med elektro-faget og synes det er 
veldig spennende.

- Hva er det som er så spennende med å 
være energimontør?
- Jeg tror det har noe med at man må ha 
en teknisk forståelse, og at man får lov til å 
gjøre litt ‘handarbeid’, man må liksom utføre 
arbeidet, i stedet for å sitte på et kontrollrom. 
Man former, utvikler og lager ting, og får lov 
til å være litt kreativ. Det liker jeg veldig godt. 
Jobben som energimontør er jo mye forskjel-
lig, men blant annet så oppretter og sikrer jeg 
strømforsyninger til kunder, og gjør vedlike-
hold. Er oppe i høyspentmaster og skjøter, 
eller henger opp nye linjer og sånt. 
For meg er det viktig å ha noe å gjøre hele 
tiden, og derfor er det supert å ha fått fast 
jobb. Da slipper jeg å gå rundt å ikke gjøre 
noe mens man søker på andre jobber. Så jeg er 
superfornøyd! 
Markus er oppvokst på Vall på Engavågen. 
Han er sønn av Renate Kristensen og Børge 
Meløysund, og har sju hel- og halvsøsken. 
Han bor på Reipå, med samboer med Marion 
Brattøy (20). 

Tekst: Malin B. Ulsnæs. 
Foto: Edmund Ulsnæs

Alder: 20
Bosted: Reipå
Yrke: Energimontør hos 
Meløy Energi
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Grattis!

Det er mer enn sedvanlig bredt, smilet som 
møter oss over fabrikksjefens møtebord her 
på Halsa. Herulf Olsen har for det første 
nettopp gjennomført 30-årsfeiring for fôrfa-
brikken til Cargill.
- En fantastisk flott helg og en flott marke-
ring - de ansatte sier de er kjempefornøyd! 
forteller han.
For det andre: hvem kan la være å smile når 
jubileumsåret ble brukt til å sette rekord?!
- Joda, vi trodde en stund at året 2012 
fortsatt var vår 'all time high', men når vi har 
finregnet på det: vi satte produksjonsrekord 
i 2019!

Tidenes høyeste
Ny Næring elsker produksjonsrekorder! Så 
da er det umulig å ikke snakke om det siste 
først. Bakteppet : laksefôrfabrikken på Forøya 
kom i drift i 1989, og det første hele drifts-
året skipet staben ut 10.000 tonn ferdigvare-
med, med sin ene produksjonslinje. De neste 
årene ble fabrikken fortløpende oppgradert 
og bygget ut, og produksjonsvolumet lå i 
noen år rundt 200.000 tonn, fram til 2013. 
Senere kom vanskeligere år med kvalitets-
problemer og tap av volum, der 2014 ble et 
spesielt vanskelig år. Cargill ønsker ikke å 
oppgi eksakte tall på volum, men: 
- I 2019 satte vi altså ny rekord, vi slo 
2012-rekorden vår med godt over 5.000 
tonn! Artig at dette kom i jubileumsåret, 
jubler Herulf.
- Og, mens vi for noen få år siden bare var 
rundt ansatte, er vi nå over 50, så rekord, der 
også!

Fiiiiin fest
Så, mens 25-årsjubileet nærmest ble forbigått 
i stillhet på grunn av trange tider, var det 
dermed stor og god grunn til å feire de 30. 
Strengt tatt ble de passert 1. juni i fjor, men
- Den datoen var midt i høysesongen, og 
med rekordhøy produksjon, så vi klarte rett 
og slett ikke med noen feiring - vi hadde det 
for travelt!

Feiret jubileum....og rekord!

Glade ledere: vi har brukt bildet før, men bruker det gjerne igjen. Her er ledergruppen ved Cargill's fabrikk på Halsa, knipset i jubileumsåret 2019. Fra 
venstre: Per Olav Olsen, Børge Ringøy, Jim Egil Hansen, Arnstein Jensen, Herulf Olsen, Natalia Vatsvik, Eirik Pedersen, Bjørn Breivik, Monica Hagen 
(produksjonsdirektør i Norge for Cargill) og Helen Helgesen.

Om ikke lenge går vi inn i en 
ny høysesong, og da blir det 
som i fjor: vi kjører fabrikken 
på maks - det den er god for. 

HERULF OLSEN

Gjennomsnittsalder på tur nedover i 
fôrfabrikken på Forøya.
- Jeg tar hatten av meg for de meget 
dyktige operatørene vi har her - uten dem 
ville vi ikke kunne økt produksjonen slik 
vi har gjort, sier fabrikksjef Herulf Olsen.
- Det er artig å se på tallene - jeg har 
funnet ut at 18 i staben er 50 år og eldre, 
som gjør at vi har mange med lang og 
viktig erfaring. Samtidig er det artig at så 
mange nye er kommet inn - tallene sier 
at 18 av de ansatte er 30 år eller yngre. 
Dette gir oss en gjennomsnittsalder på 
40,1 år, mens vi tidligere har vært på 
rundt 44. Så: gledelig begge veier, mener 
Herulf.

- Fabrikken gikk opp mot maks kapasitet i 
fjor, og trolig det samme i år. Blir det utbyg-
ging, fabrikksjef Herulf Olsen?
- Det er fortsatt overkapasitet i markedet for 
laksefôr, det betyr at produksjonskapasiteten 
vår ikke trenger å bygges ut ennå.
- Men, vi ser her på Halsa at de nye råstoffbå-

Investerer tungt - om noen år
Båtene vokser i fra kaia, og 
fabrikken trenger lossean-
legg. Dét vil kunne bety store 
investeringer hos Cargill på 
Halsa.

Herulf Olsen

tene er i ferd med å 'vokse fra oss'. Råva-
rekaia vår er for liten, og siden vi ikke har 
losseanlegg på land, er vi avhengig av båter 
med egen gravemaskin ombord. Denne type 
båter blir det stadig færre av, som etter hvert 
vil gi oss utfordringer i råvare-logistikken.
- Dermed må kaia forlenges?
- Ja, i løpet av noen år ser vi for oss at kaia 
må forlenges med cirka 40 meter, og råvare-
mottak på land må bygges.
- Investeringen?
- Dette er nok litt fram i tid, så anslaget blir 
veldig løselig. Ny kai med losseanlegg på land 
og en del andre investeringer på mottaks-
siden – vi snakker nok opp mot 80- 100 
millioner kroner, forteller Herulf.

"
Herulf & Co. ventet dermed til roligere tider, 
nærmere bestemt tidligere denne måneden, 
i typisk lavsesong. Samtlige ansatte, med 
livsledsager, ble invitert til festmiddag og 
hotellhelg i Bodø.
- Dette ble det som passet best for flest, sam-
tidig, og vi er veldig fornøyd med markerin-
gen. Flott middag, god stemning, og stas på 
jubilanter i bedriften og de som har eller har 
hatt runddag. Og flott oppmøte - vi var 80 
deltakere, oppsummerer Herulf.

Braker løs igjen
Men staben, som altså stengte fabrikken en 
rolig helg i februar for å feire seg selv, den er 
nå klar for noe helt annet.
- Ja, om ikke lenge går vi inn i en ny høy-
sesong, og da blir det som i fjor: vi kjører 
fabrikken opp mot det den er god for. Alt 
tyder på at 2020 blir et like bra år som i fjor, 
opplyser fabrikksjefen.
- Så her har det gått fra helsvart til rosenrødt 
på bare noen få år?

- Hehe, joda, vi har lagt bak oss en periode 
menge utfordringer og lavt volum. At Mowi 
for noen år siden etablerte sin egen fôrfabrikk 
gjorde ikke situasjonen enklere. Men, i det 
siste har vi virkelig solgt oss inn hos kundene 
ved å levere meget godt, og salgsavdelingen 
i Cargill har også stor ære - dermed kan vi 
øke produksjonsvolumet vårt betydelig! sier 
fabrikksjef Herulf Olsen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Markus Kristensen

Cargill med all time high i 2019

Nå har staben feiret 30-årsjubileum

...og straks begynner ny høysesong!

- Det ble en fantastisk fin fei-
ring, og vet du hva? Vi satte 
rekord i jubileumsåret!

Pssst... 

Passet bra med kake: på 
sensommeren i fjor utnevnte
Ny Næring Cargill til vår 'Månedens bedrift'. 
Det kunne ikke passet bedre, siden året 
endte med produksjonsrekord!

- Fantastisk flott feiring, og artig 
at vi satte produksjonsrekord i 
jubileumsåret 2019, smiler Herulf 
Olsen. Nylig tok han hele staben, 
med partnere, med på feiring med 
festmiddag og hotell-helg i Bodø.
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Flott middag, god stemning, og 
stas på jubilanter i bedriften 
og de som har eller har hatt 
runddag. Og flott oppmøte - vi 
var 80 deltakere.

HERULF OLSEN



Ørnes Blikk AS ble etablert som Auduns Blikkenslagerverksted i 1956, og er en av Meløys aller eld-
ste bedrifter. I dag eies og drives virksomheten av Auduns sønner Svein (f. 1955, eier 55 prosent), 
som er daglig leder, og Jan-Petter (f. 1957, 45 prosent), som er styreleder, mens Audun selv (f. 
1932) er den siste eieren. Bedriften omsatte for 9,4 millioner kroner i 2018, og har 7 ansatte.

Jeg vil at kundene våre skal kjenne på at det 
lønner seg å bruke en fagmann. At arbeidet 
vi gjør har kvalitet, og at det er ryddig og 
ordentlig når jobben vår er gjort.   SVEIN OLSEN

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

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Ute er det barfrost og skarpt vin-
terluft. Inne er det varmt og godt 
og dempet belysning i elegante 
omgivelser. Ja, slik forsøker denne 
skribenten å gjenskape en stem-
ning. Nemlig førjulsstemningen i 
Glomstua for noen uker siden, og 
for å være nøyaktig: på formidda-
gen tirsdag 17. desember.
Det er Yara-ledelsen som har 
invitert til dekket bord. Fabrikksjef 
Øyvind Jenssen og personalsjef 
May-Eli N. Johnsen spanderer 
deilig lunsj i den flotte matsalen 
i representasjonsboligen ved Lille 
Glomvann. Anledningen: den 
årlig-hyggelige markeringen der 
for det første nyslåtte pensjonister 
fra bedriften er invitert. Og for det 
andre de som har gjort seg fortjent 
til Norges Vel-medaljen, den for 
trofast og tjeneste for bedriften sin 
i 30 sammenhengende år. 

Ny Næring var til stede, og her 
serverer vi bildene – men først litt 
om jubilantene:

Til bords med heder
Verdig, hyggelig og helt 
fortjent. Etter laaaange 
Yara-karrierer. 

Til bords på herskapelig vis, i Glomstua. Fra venstre Ann-Helen Solbakken, Hallvar E. Andersen, Frank Robert Eriksen, Stein Henriksen (logistikksjef), Wenche Andreassen, 
Øyvind Jenssen (fabrikksjef), Nina S. Hansen, Hans Erik Sporsheim (teknisk sjef), Axel Johnsen, Bård Hillestad, Hilmar Sjøteig og May-Eli N. Johnsen (foran). Viggo Risvik 
og Svein Magne Lindgård var ikke tilstede da bildene ble tatt.

30 års tjeneste, og mer skal det bli: Bård Hillestad (bak 
t.v.) og Frank Robert Eriksen. Ann-Helen Solbakken (t.v.) 
og Wenche Andreassen.

Nina S. Hansen og Hallvar E. Andersen. Axel Johnsen 
(foran t.v.) og  Hilmar Sjøteig.

Pensjonist Hilmar Sjøteig. Ansatt 1975, avdeling ferdigvareområdet.
Pensjonist Nina S. Hansen. Ansatt 1978, avdeling logistikk.
Pensjonist Viggo Risvik. Ansatt 1978, avdeling pakkeri/kai/lager.
Pensjonist Hallvar E. Andersen. Ansatt 1980, avdeling ferdigvareområdet.
Pensjonist Svein Magne Lindgård. Ansatt 1984, avdeling logistikk.
Pensjonist Axel Johnsen. Ansatt 2012, avdeling vedlikehold.

Norges Vel-medalje: Bård Hillestad. Ansatt 1988, avdeling ferdigvareområdet.
Norges Vel-medalje: Wenche Andreassen. Ansatt 1988, avdeling logistikk
Norges Vel-medalje: Ann-Helen Solbakken. Ansatt 1988, vertinne Glomstua
Norges Vel-medalje: Frank Robert Eriksen. Ansatt 1988, produksjonssjef

BRA 78 m2  |  Soverom 2-3  |  Tomannsbolig

I Nordtun byggefelt planlegges det bygging av tomannsbolig på et plan med flott utsikt, god beliggenhet og 
flotte solforhold. Feltet er godt i gang og noen har allerede flyttet inn i feltet. Boligen har åpen stue/ kjøkken-
løsning, og du kan velge om du ønsker 2 eller 3 soverom. Boligen leveres nøkkelferdig + ferdig malt utvendig, 
sportsbod og med terrasse!

Pris kr 2 550 000,– | FINN-kode: 165327577

TOMANNSBOLIGER PÅ ETT PLAN – 1 SOLGT – MULIGHET FOR HUSBANKFINANSIERING

ARNØYBYGG AS  |  Tlf: 926 74 000
Sjøgata 5, 8006 Bodø

TOMANNSBOLIG

boligpartner.no

TIL SALGS
Leilighet i tomannsbolig på Nordtun boligfelt i Meløy

Solrunn Nordgård Laastad
solrunn.laastad@boligpartner.no
Tlf: 934 28 867

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON!

Tekst: Edmund Ulsnæs. 
Foto: prikkenoverien.
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Kim Aronsen (39)

- Utekarene våre er værutsatt, og foret blir 
fort kastet ut, eller i feil retning. Og det blir 
knust, slik at for-støv blir liggende overalt, 
forklarer smolt-røkteren problemet.
- Så, da har jeg laget denne skjermeren, til 
forsprederne. Nå blir de mindre værutsatt, og 
støvet samles inni her, så det blir mindre gris.
Kim Aronsen holder opp innretningen i 
hardplast og stål. Vi er i det vel-utstyrte verk-
stedet hos Mowi i Glomfjord. Her bruker 
han gjerne mye arbeidstid, og sammen med 
kolleger. Her får de frihet til å utvikle, lage 
smarte innretninger som kan forbedre eller 
forenkle produksjonen av smolt.
- Jeg er nok minst like interessert i det tek-
niske som i det biologiske, innrømmer han.
- Liker å fikse ting, få ting til å fungere. Og 
det er ingen ulempe for bedriften.

Typisk teknisk
39-åringen er Profilen i Ny Næring. Han, 
som har ferskt fagbrev som driftstekniker hos 
Mowi, men også har bak seg en innholds-
rik karriere i Forsvaret - utenlandstjeneste, 
Telemarksbataljonen og minerydding. Han, 
som var flink og ivrig helge- og feriearbeider 
i lakseoppdrett fra tidlig ungdomsskolealder, 
og i dag er tobarnsfar og ivrig laksefisker.  
- For, sier han om det tekniske.
- ...når man har stor interesse for det tek-
niske, så kjenner man anlegget på en annen 
måte. Da kan det være lettere å forstå hvor 
feilen er, når noe oppstår.
- Utstyr som du ser her - så klart det kan 

Ikke bare biologi, nei
I 12 år var han reisende soldat, men hoppet av for å prioritere 
familien. Nå er han fagutdannet i røkting av smolt. Men liker 
det tekniske minst like godt som det biologiske.

Han er driftstekniker, og jobben hos Mowi er å røkte smolt. Men heldigvis også mer: 
- Jeg liker å jobbe på verkstedet, lage ting som kan forbedre og forenkle det vi driver 
med, sier Ny Næring-Profilen Kim Aronsen. 

Hos Mowi jobber Kim sammen med sin tidligere skolekamerat Svante Brun, som dag er driftsleder ved anlegget. På bildet i midten forteller han elever fra Tjongsfjord skole om smoltproduksjon. - Jeg hadde alltid hørt 
at arbeidsmiljøet her var så bra. Det stemte, sier Kim.

Jeg er nok minst like interessert 
i det tekniske som i det biolo-
giske. Og det er ingen ulempe 
for bedriften.  

KIM ARONSEN "
Profilen

finnes på markedet. Men så er det dyrt, og 
så skal det prøves ut. Vi har mekanikere her, 
og vi har utstyr for å prøve ut ting. Finner vi 
ting som kan funk, så gjør vi det bare, smiler 
han.

Et stort ansvar
Han har snart vært her i 10 år nå. Fikk fast 
jobb som driftstekniker i 2012, etter å ha 
brukt del 1 av sin yrkeskarrieren til noe helt, 
helt annet. På hjemmebane er sønnene hans 
blitt 9 og 11 år, og i fjor tok han selv fagbrev, 
her i driften av Mowi's største smoltanlegg i 
Region Nord.
- Selv om det meste går i faste sykluser når 
man produserer smolt, så er det levende liv 
vi jobber med, og nye ting dukker opp hele 
tiden. Derfor blir det veldig variert og allsidig 
- jeg er ikke bare driftstekniker som job-
ber med fisk. Og dette er en grunn til at jeg 
trives så godt - jeg trenger å skru litt og fikse 
ting - må ha noen ekstra utfordringer.
- Med jobben kommer også et stort ansvar. 
Dette er biologi, og hvis noe skulle skjære 
seg med oksygen eller temperatur eller andre 
ting, så kan det stå ekstreme verdier på spill. 
Vi må være årvåkne hele tiden og gjøre de 
rette vurderingene.

I nasjonens interesse
16-årige Kim fra Inndyr velger allmenne 
fag som videregående-vei, men yrkesvalget 
er allerede gjort: Forsvaret. Fra første dag i 
førstegangstjenesten trives han i Garnison 

Sør-Varanger, og bygger så videre med be-
falsutdanning og krigsskole. Soldat Aronsen 
tar utenlandstjeneste i Kosovo, først en gang, 
så to ganger til. Pluss Afghanistan og lang 
periode i Irak. Tre år som fenrik og lagfører i 
Telemarksbataljonen (bataljonsstridsgruppe 
for hurtig reaksjon - trent og utrustet for na-
sjonal og internasjonal konfliktløsning, red. 
anm.) og så 6 år som løytnant på rydding av 
terror- og veibomber, og i eksplosivrydding – 
hovedsakelig ammunisjon og etterlatenskaper 
etter 2. verdenskrig - både innenlands og 
utenlands. Utdanning på dette i Norge og 
USA. Reisejobb.
- Jeg hadde 12 fantastiske år. Men, med små 
barn ble reisingen i Forsvaret en utfordring. 
Og, jeg hadde alltid tenkt: 'Hvis jeg ikke skal 
jobbe i Forsvaret, blir det havbruk'.

Men alltid havbruk
For, nemlig: Kim levde ungdomstiden som 
de fleste. Men, var også en tidlig og flink 
jobber:
- Det begynte med en utplasseringsdag fra 
skolen. Og så kjente jeg folk som jobbet der, 
og fikk prøve meg på litt helgearbeid - jeg og 
en kamerat.
Her snakker vi om oppdretter Gildeskål Fors-
kningssstasjon (GIFAS).
- Det var kjempeartig, og vi gjorde et godt 
inntrykk på dem, så da ble det både helge- 
og feriejobber i flere år. Greit å tjene egne 
penger fra ung alder, mener han i dag.
Men dermed også en tidlig start i en bransje 
som han etter mange år i nasjonens tjeneste 
valgte å vende tilbake til.
- Jeg husker godt fra den gangen at jeg syntes 
oppdrett av laks var utrolig interessant og læ-
rerikt, så når jeg først skulle ha en 'sivil' jobb, 
var det helt naturlig med havbruksnæringa.

Pådriver med humør
- Mowi tilbyr deg trygg og variert-spennende 
jobb? Hva tilbyr du tilbake?
- Tja, jeg gjør jobben jeg er satt til, og 
kanskje litt mer enn det som kreves? Vi er jo 

alle forskjellige, men jeg er nok en som tar 
tak - hvis noe ikke funker så fikser jeg det. 
Jeg liker å være litt pådriver når det gjelder å 
få ting til å fungere. Og så mener jeg at jeg 
har et veldig godt humør, og det er viktig i en 
slik arbeidsstokk.
- Og når du ikke er på jobb?
- Jeg må innrømme at jeg er blitt litt sånn 
'hjerneskadet' på villaks og laksefiske de siste 
årene. Kanskje litt selvmotsigende, da, når 
jeg jobber med lakseoppdrett! Laksefiskere 
har ofte sterke meninger om oppdrett, mens 
jeg har en kunnskap om dette som gjør meg 
trygg på at for eksempel Mowi gjør sitt aller, 
aller best for å motvirke sykdom og forurens-
ning.
- Og ellers: Tone og jeg er typiske frilufts-
mennesker, og fritiden går mye til å være på 
tur sammen med guttene våre! 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Men, med små barn ble reisingen i 
Forsvaret et problem. Og, jeg hadde 
alltid tenkt: 'Hvis jeg ikke skal jobbe 
i Forsvaret, blir det havbruk'.

KIM ARONSEN

Oppvokst på Inndyr, i dag bosatt på 
Ørnes, og er driftstekniker hos Mowi i 
Glomfjord. Valgte en karriere i Forsvaret 
etter allmenne fag ved Meløy videregå-
ende skole på Ørnes. Først grensevakt 
i Sør-Varanger, så befalsutdanning og 
utenlandstjeneste med perioder i Kosovo, 
Afghanistan og Irak, og 3 år som soldat 
i Telemark bataljon. Jobbet også med 
rydding av miner og ammunisjon etter 2. 
verdenskrig. Fagbrev som driftstekniker 
i Mowi 2019. Kim er samboer med Tone 
Norum, og de har sønnene Lukas (f. 
2009) og Mathias (f. -11).

Kim Aronsen

Mowi Glomfjord
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www.kig.no/kurs
KURSOVERSIKT

Kigok gir 33% rabatt på kurs 
til alle våre lærlinger

Ta kontakt for mer info og kurstilbud, eller 
gå inn på våre hjemmesider for mer info:
http://www.kig.no/Kurs
kine@kig.no mob: 481 68 060 

MARS      
Varmearbeiderkurs & Farlig Håndtverktøy 
Inndyr 6. mars  

Truck (T) 
Fauske 9.-11. mars  

Rømningssikringkurs for oppdrettere 
Inndyr 10. mars  

Varmearbeider, Motorsag & 
Farlig håndtverktøy 
Sandhornøy 11. mars  INTERNKURS

Lederprogram for mellomledere 
Bodø 11. mars 
Samling en av åtte

Fiskevelferdskurs  
Inndyr 17.mar  FULLT

Fiskevelferdskurs 
Fauske 24. mars 

Grunnleggende sikkerhetsopplæring 
for sjøfolk (GSO) 
Inndyr  Uke 14  

VHF/SRC-sertifikat 
Inndyr 31. mars  
       
APRIL      
Maskin (M), Kran (K) & Truck (T) 
Inndyr  Uke 18  

Arbeidsvarslingskurs 1 & 2 
Inndyr 27. april  

Sykdom og sykdomsidentifiseringskurs 
for settefisk 
Rognan 28. april NYTT KURS 

- Det er utrolig spennende! Vi har med oss veldig 
flinke ungdommer, som kan veldig mye, og mange 
interesserte Oslo-ungdommer! Det sier Isabel 
B. Hansen, prosjektmedarbeider i KigOK, over 
telefonen fra Oslo. Hun er, sammen med tre andre 
‘voksne’, med på turen for å være til hjelp for ambas-
sadørene.
- Vi hjelper litt til på det praktiske med å organisere 
dagene, sørge for at ambassadørene kommer seg 
til skolene med kollektivtrafikk, og passe på at det 
tekniske utstyret funker. Ellers er det ambassadørene 
selv som står for alt av presentasjoner og informa-
sjon til Oslo-elevene. 

God respons
Åtte ambassadører, fordelt på fire puljer som reiser 
rundt til ca. to 9.klasser om dagen i tre dager. Det 
blir en del elever å møte, og Isabel rapporterer om 
god respons. 
- Det er ikke så mange av elevene her i Oslo som har 
vurdert å gå yrkesfag, eller kjenner så godt til det. 
Eller i det hele tatt har holdt en fisk. Så det er litt 
ukjent for dem, men de kommer med mange gode 
spørsmål rundt både bærekraft og etikk, som våre 
ambassadører svarer veldig godt på! 
Isabel forteller også at ambassadørene har opprettet 
en Instagram-konto hvor elevene de møter kan stille 
spørsmål og få svar. 

Lære mer
I tillegg til å dra rundt på skolene, inviterer også am-
bassadørene de elevene som er interessert til å møte 
dem på The Salmon på Tjuvholmen, hvor de kan 
møte ambassadørene en gang til, få mer informasjon 
og til å med få seg en smaksprøve på fisken. 
- Jeg må bare skryte av ambassadørene våre, altså, 

Tar over Oslo
De skal spre kunnskap om hav-
bruksnæringen, rekruttere ung-
dommer til skolen sin og ikke 
minst svare på vanskelige spørs-
mål! Ambassadørene har reist til 
hovedstaden!

Ambassadør Olav Fyhn, som selv flyttet fra Oslo til Inndyr for å 
gå skole, er tilbake i hovedstaden for å rekruttere flere elever.  

Ambassadørene er på rekrutteringsoppdrag i Oslo, her utenfor Stortinget! Bak fra venstre: Olav Fyhn, Frida Kristin 
Johansen, Johanne Vassvik, Julie Amanda Drevland. Foran fra venstre: Olav Ludvigsen Stemland, Marthe Øijord, 
Elias Slotterøy Volden, Tora Karlsen.

de er utrolig flinke. I tillegg er jo dette en fin tur for 
dem, hvor de blir godt kjent med hverandre. De har 
vært på ‘Escape Room’ og vi skal også på teater. Oslo 
er en stor by, og har mye på by på! Avslutter hun. 

Psst! Sjekk ut filmen vår om ambassadørene før de 
dro av gårde på www.nynaring.no!

Tekst: Malin B. Ulsnæs

I arbeidsmiljøloven pålegges arbeidsgivere å gi opplæring i helse, miljø og sikkerhet til verneombud 
og medlemmer av arbeidsutvalget (AMU) i bedriften. Nå tilbyr Meløy BedriftsService denne 
HMS-opplæringen. 

Målgruppen for kurset er verneombud, hovedverneombud, tillitsvalgte, ledere med personalansvar, 
ansatte innen HR og HMS, og ellers alle interesserte. 40-timerskurset gjennomføres slik:

KURSSTED
Kompetansehuset Meløy (Glomfjord Industripark)

KURSHOLDERE 
Line Voll Bang: lang erfaring fra bedriftshelsetjeneste og som ansvarlig for HMS-kurs
Karin Rømo Sandvik: lang erfaring som bedriftssykepleier og arbeid med HMS

Meløy BedriftsService tilbyr

40 TIMERS 
GRUNNLEGGENDE 
HMS-KURS

21., 22. og 23. april klokka 08.30-15.30
29. og 30. april klokka 08.30-15.30 

Informasjon og påmelding: kurs@mbs-as.no  Tlf. 95 40 18 12

KURSINNHOLD/TEMA
• Arbeidsmiljøloven/forskrifter
• Systematisk HMS-arbeid
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Ergonomi
• Sykefravær
• Fysisk arbeidsmiljø 
• AKAN

Påmeldingsfrist 30. mars 2020 
(Kurset blir gjennomført dersom tilstrekkelig antall deltakere)

Pris kr. 7.700,- pr deltaker
Inkluderer kursmateriell, lunsj og utstedelse av kompetansebevis
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Klar for total-ansvaret

Etter snart 40 år i 
bedriften, over 20 
av dem med leder-
oppgaver, har Knut 
Ivar Amundsen for 
alvor tatt det store 
ansvaret. Hos Bil-
finger i Glomfjord.

- De siste årene er vi blitt betydelig mer 
proffe som leverandør – dette ser vi når vi 
konkurrerer mot andre firma, kanskje spesielt 
på bygg og rør. Nå skal vi også klare å for-
bedre driftsresultatene våre, mener Knut Ivar 
Amundsen, som siden 1. februar er daglig 
leder hos Bilfinger i Glomfjord.

For de som ønsker 
det, er det å få mer 
ansvar noe veldig 
positivt, ja, jeg vil fak-
tisk si at dette er en 
nøkkel for bedriften.

KNUT IVAR AMUNDSEN"
- Det aller viktigste? Altså….det vi selger i 
denne bedriften er kompetanse. De ansatte skal 
gjøre en god jobb for kundene. Da må vi ha en 
fungerende arbeidsplass med et godt arbeids-
miljø. For hvis folkene ikke trives på jobb, får 
vi ikke ut det potensialet de har i seg, forklarer 
Knut Ivar Amundsen.
Nå er han i gang med jobben, nemlig. Den 
som vil kreve både han og staben hans så det 
holder. Bilfinger’s nye daglige leder skal fortsette 
omorganiseringen, han skal nå nye forbedrings-
mål, og de økonomiske driftsresultatene må bli 
bedre.
- Så klart har det vært tøffe tak her, og dét er 

det fortsatt. Men nå er mange tiltak gjort, og vi har 
lagt planene sammen for hvor vi skal. Samtidig er 
ting i kontinuerlig forandring, så det kommer ingen 
hverdager der man kan slappe av litt og tro at tingene 
vil gå av seg selv, slår han sindig fast.

I det lille bildet
…er bakteppet for denne artikkelen at Bilfinger skifter 
sjef. Fred Inge Kristensen avløste Tor Arne Fagerli for 
tre år siden, men er nå blitt kraftverkssjef for Statkraft 
på Fykan. Den tyske industrigiganten Bilfinger har be-
sluttet at han som skal lede videre, dét er han som har 
vært der sånn cirka ‘bestandig’. Knut Ivar Amundsen 
kjenner vedlikeholdsvirksomheten bedre enn kanskje 

noen. Har gjort det meste, har ledet de 
fleste.
- Jeg kjenner meg klar for denne oppgaven 
nå – jeg har hatt ansvar for avdelinger og 
folk i veldig mange år, og kjenner meg 
betydelig tryggere på meg selv enn for 20 
år siden. Jeg har bygget litt sånn stein på 
stein, med ett steg tilbake når dét har vært 
nødvendig. 
- Det blir krevende nok å nå de målene vi 
har bestemt. Men jeg er ikke uvant med 
å levere resultater til en leder – forskjellen 
nå er totalansvaret. Jeg er helt avhengig av 
at dem rundt meg leverer.

I det store bildet 
…er bakteppet for denne artikkelen at det 
er tøffe tak. Så kan man si at omrigging og 
forbedringsbehov, dét har vært hverdagen 
her i bedriften helt siden ‘skilsmissen’ fra 
gjødselfabrikken for røffli 25 år siden. Men, 
de siste to årene har gjort spesielt og kraftig 
vondt. Knut Ivar & Co. har mistet en tredel 
av staben – 75 ansatte er blitt til under 50 på 
kort tid. Nødvendig, kan man i ettertid si, et-
ter et blikk i en ordrebok som er tynnere enn 
før. Men vondt, fordi svært mange arbeids-
kolleger nå leverer sin fag-dyktighet for andre 
enn Bilfinger.

- Om vi lenge har vært for mange? Dette er 
veldig sammensatt, for vi er del i et større 
konsern der vi mottar en del hjelp og støtte, 
men selvfølgelig også medfølgende kostnader. 
Og vi har alltid hatt krav om ut-fakturering 
på aller fleste stillingene våre. Men, når vi nå 
er mindre folk, har ikke administrasjonskost-
naden sunket like fort, og man skal selge bra 
mange timer for å dekke inn det som ikke 
kan faktureres. Uansett har jeg stor tro på de 
tiltakene som nå gjøres, sier han.

Knut Ivar 
Amundsen (56)

Skal nå målene som gir bedre resultater i regnskapene

Skal lede en ‘ny’ organisasjon med langt færre ansatte 

Skal være lagleder som involverer og gir mer ansvar

14 15

Oppvokst og fortsatt bosatt i Glomfjord, 
gift med Lisbeth S. Amundsen. Paret har 
de seks barna Sondre (f. 1991), Ina (-92), 
Gard (-96), Brage (-99), Irja (-00) og Trym 
(-02).

Knut Ivar gikk ut av 9. klasse i 1979, og 
tok maskin- og mekaniker før et prakti-
kant-år i Hydro’s mekaniske verksted, og 
deretter toårig utdanning som landbruks-
mekaniker i Bodø. Etter førstegangstje-
neste og deretter 6 måneder i FN’s freds-
styrke i Libanon, fikk han sommerjobb og 
deretter fast jobb i Hydro-verkstedet fra 
16. oktober i 1985.

Han tok raskt fagbrev som industrimeka-
niker, og jobbet de neste 10 årene som 
dette. Så fulgte 3 år som inspektør på 
forebyggende vedlikehold i fullgjødselfa-
brikken, og deretter 3 år som fagformann 
på mekanisk i PKL-avsnittet, før han 
ble fagkoordinator på mekanisk på øvre 
område.

I årene etter at Bilfinger overtok verksted 
og vedlikehold for gjødselfabrikken, har 
Knut Ivar vært både planlegger og leder 
i bedriftens eget plansenter, og senere 
leder for teknisk senter, inkludert inge-
niøravdelingen. Siden 2017 har han vært 
prosjektsjef og har jobbet med marked og 
kundekontakt. Underveis har han gjen-
nomført teknisk fagskole i Narvik innen 
maskin, desentralisert.

1. februar 2020 overtok Knut Ivar 
Amundsen som daglig leder for Bilfinger 
i Glomfjord. Han avløste med dette Fred 
Inge Kristensen, som fra i år er kraftverks-
sjef for Statkraft i Meløy.
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Uansett hva slags posisjon man har, så er vi 
alle brikker i et samspill, der vi må fungere godt 
sammen, hvis virksomheten skal lykkes.

KNUT IVAR AMUNDSEN

Vil gi mer ansvar
Tre avdelinger blir til to, og dermed en 
enhetsleder mindre. En annen stilling spares 
inn ved at ny leder ble hentet internt. Egen 
planlegger skal styrke prosjekt-gjennomfø-
ringen, og tid frigjøres. Og ellers: kostnads-
reduksjoner, der det er mulig og forsvarlig.
- Vi involverer også de ansatte mer ved å 
bruke bas på prosjekter. For de som ønsker 
det, er det å få mer ansvar noe veldig posi-
tivt, ja, jeg vil faktisk si at dette er en nøkkel 
for bedriften.
- Hvordan er du som leder?
Knut Ivar tenker seg godt om.
- En folkelig leder, kanskje? En som er opp-
tatt av at vi gjør ting i lag, at vi er et team 
som drar lasset. Uansett hva slags posisjon 
man har, så er vi alle brikker i et samspill, "
Knut Ivar Amundsen (56) har 
vært trofast Bilfinger-mann i 
snart 40 år. Industrimekani-
keren har hatt lederoppgaver 
i over 20 av dem, og vil jobbe 
for å involvere de ansatte, gi 
mer ansvar og sørge for godt 
arbeidsmiljø.

der vi må fungere godt sammen, hvis virk-
somheten skal lykkes. Jeg liker å ta beslutnin-
ger, men liker at vi har snakket om ting først 
– det er ikke noe solospill, dette.

Snart 40 år, gitt…
- Og siden 1980 cirka…….du har vært her 
i virksomheten i snart 40 år, så da har du vel 
trivdes?!
- Ja, det er jo dét jeg har gjort – jeg har triv-
des veldig godt! Så er jeg også positiv til for-
andringer og utvikling, og liker utfordringer, 
så jeg har hele tiden utviklet meg og har ikke 
villet hoppe på noe annet. Joda, det har vært 
ganger, når helger og kvelder har gått til å 
skaffe mannskaper til ulike jobber, at jeg har 
tenkt at en annen jobb kunne vært tingen. 
Men Bilfinger er et meget bra sted å være!

Sier seksbarnsfaren, elg- og rypejegeren, land-
bruksmekanikeren og industrimekanikeren 
som trives utmerket godt i Glomfjord. Og…

med at han nå også er daglig leder. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Da nedturen ikke ville gi seg, la de nye eierne en 
femårsplan for sterk endring. Nå er de fem årene 
gått, og bedriften har økt driftsinntektene årlig 
og kraftig. Dette skal i år føre Moldjord Bygg og 
Anlegg til den magiske 200 millioner-grensen. 

200 i 2020

Eksamensforberedende kurs med oppstart i 
mai/juni med skriftlig eksamen høsten 2020.

Deltakere må ha minst 4 år relevant praksis.

For info ring 988 99 150 og/eller registrér 
søknad nå på www.vigo.no (voksen).

KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET 
OG RENHOLDSOPERATØRFAGET

MOLDJORD 
BYGG OG 
ANLEGG 
70 ÅR
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"- Jeg var klar over at bedriften hadde det 
vanskelig, og var midt i et krevende genera-
sjonsskifte i det som hadde vært en fami-
liebedrift. Men så ble jeg kjent med eierne, 
deriblant Beiarn kommune.  Vi fikk tillit til 
hverandre, og startet omstillingen sammen. 
Vi begynte å snu firmaet.
Det er Finn Ingar Nikolaisen som snakker. 
I jubileumsåret 2020, der Moldjord Bygg 
og Anlegg markerer sine 70 år, fyller han 
selv 50. Det er allerede straks 7 år siden han 
søkte og fikk daglig leder-jobben hos Salten-
regionens i dag kanskje aller mest solide 
bygg- og anleggsentreprenør. Og omstil-
lingen han snakker om, den har lyktes, så til 
de milde grader. I årene siden Finn ble topp-
leder i 2013, har de årlige driftsinntektene 
utviklet seg slik, og tallene er i millioner: 82, 
89, 92, 120, 143 og 151 millioner, som ble 
årsomsetningen i fjor. Driftsresultatet har 
variert noe, i takt med investeringer, men har 
i perioden endt på 2,5 millioner og oppover.

Rekord i vinter
- Vi la en plan for alle de neste 5 årene, og 
en økning fra 84 til 200 millioner kroner i 
omsetning. Budsjettet vårt i år er på, ja, 200 
millioner, smiler Finn.
- Jeg har ikke tro på noen revolusjon. Det 
dreier seg om å bygge stein på stein, bygge 
en kultur og backe alle de dyktige folka vi 
har.
- Og nå har dere satt rekord?
- Ja, nå har vi kommende oppdrag for en 
verdi på nesten 400 millioner kroner. En 
slik ordrereserve er soleklar rekord i denne 
bedriften, og selvfølgelig veldig betryggende.
- Forklaring?
- Kontinuerlig jobbing overfor nye byggher-
rer. Og ja, det er stor aktivitet i regionen, 
men vi opplever også at vi er foretrukket 
leverandør for mange kunder, og at vi blir 
kontaktet direkte på jobber.

Mange store venter
I den altså rekordstore, langsiktige ordrere-
serven ligger oppdrag som:
- nytt lakseslakteri Sørarnøy: 75-80 millioner 
kroner
- Mørkvedbukta Terrasse: 60 millioner
- Aspmyra Borettslag: 35-40 millioner 
- Familiens hus på Fauske: 25 millioner 
- Trafostasjon på Kjelling: 14 millioner
I tillegg: flere jobber av typen 20-40 mil-
lioner, men ikke klare for omtale her. Mens 
et prosjekt som nærmere seg sluttføring og 
overlevering, det er for eksempel 25-mil-
lioneroppdraget der Moldjord bygger et nytt 
kommunalt næringsbygg for lokale matpro-

Jeg har ikke tro på noen revolusjon. Det 
dreier seg om å bygge stein på stein.

Nær 400 millioner kroner. 
Dét er verdien av oppdragene 
Moldjord Bygg og Anlegg skal 
utføre i år og neste år. Aldri i 
bedriftens 70-årige historie 
har ordreboka vært fullere.

Vi har doblet omsetningen 
vår, ja, men vi har vært 
tålmodige, ikke for grådige 
i å ta på oss jobber.

FINN NIKOLAISEN

dusenter på Trones i Beiarn.
- Så ja, det er gode tider for oss, og nå trenger 
vi mer folk – vi har stadig vekk jobbinter-
vjuer, etter dette intervjuet venter jeg to 
flinke Bodø-gutter som jeg håper å få med 
på laget. Og en flink prosjektleder vender nå 
tilbake til oss etter en periode hos Veidekke, 
sier Finn fornøyd.

Ryddig og ikke grådig
- Det er ingen hemmelighet at mange i bran-
sjen sliter, og flere har gått overende de siste 
årene. Hva er det dere gjør, som gjør at dere 
opplever akkurat det motsatte?
- Vi har doblet omsetningen vår, ja, men vi 
har vært tålmodige, ikke for grådige i å ta 
på oss jobber. For vi har fått veldig mange 
forespørsler, men må også si nei av og til, 
på grunn av kapasitet. I andre tilfeller er vi 
alene om å levere tilbud, eller blir kontaktet 

direkte, fordi kunden vil at akkurat vi skal 
gjøre jobben – dette har med tillit å gjøre, 
altså til at kunden får oppdraget til rett pris 
og kvalitet, fastslår han.
- Og så handler det om å opptre korrekt i alle 
sammenhenger. Det er et stort trykk i denne 
bransjen, så det er ikke så lett bestandig, men 
vi har sterk fokus på å opptre ryddig og kor-
rekt, både i forbindelse med kontrakter og 
alle leveranser. Og når ting blir feil eller ikke 
godt nok, så rydder vi opp.

Løsning for lønnsomhet
En bedriftsleder vet bedre enn å la seg blende 
av økte driftsinntekter alene. Det er resul-
tatet, det som er igjen når alle kostnader er 
dekket, som virkelig betyr noe.
- Vi har kontinuerlig fokus på å oppnå 
lønnsomhet i det arbeidet vi gjør. Den 
akkord-kulturen som var på 1990-tallet, ble 

dessverre borte fra bransjen, og det er den vi 
ønsker å jobbe oss tilbake til. Velutviklede 
systemer for akkord-jobbing vil alle tjene på, 
både bedrifter og ansatte. Og de bedriftene 
som er gode på dette, er også de som driver 
mest lønnsomt, forklarer Finn Nikolaisen til 
Ny Næring.
Gode prosjektstyringssystemer, enda bedre 
rutiner og satsing på digitalisering – dette 
mener han også forklarer Moldjord-framgan-
gen. Baser, anleggsledere og prosjektledere 
– alt av arbeid utført, uønskede hendelser og 
viktig dokumentasjon legges inn fra nettbrett 
og mobiltelefoner ute på byggeplassene.

Vokse kontrollert
- Og ikke minst har vi investert mye i de 
ansatte. 10-12 har gått på bas-skole – ba-
sene er det første ledernivået, og de som 
leder arbeiderne i det daglige, så vi ser god 

effekt av dette. Over disse har vi formenn, 
anleggsledere og prosjektledere, og mange av 
disse har fått skolegang og blitt enda flinkere. 
Dette gjør at folk tar enda mer ansvar, følger 
opp bedre og gjør oss bedre på å gjennomføre 
prosjektene våre, rett og slett.
- Nå er vi i 2020. Hva med 2025?
- Der har vi begynt en strategiprosess nå i 
vinter. 200 millioner er ikke et endelig mål, 
men vi skal vokse kontrollert, slik at neste 
gang det kommer en rekyl i markedet, så skal 
vi tåle den. Vi kunne vært dobbelt så store 
som vi er i dag, ut fra det markedet vårt har 
åpnet for, men med rask vekst risikerer man 
også at det kommer en hekk-bølge og velter 
det. Det har vi sett flere eksempler på de siste 
årene.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Styret og eierne i 
Moldjord Holding AS 
kan sammen med 
daglig leder glede 
seg over en svært 
vellykket snuprosess 
der selskapet deres, 
Moldjord Bygg og 
Anlegg AS, nær har 
doblet omsetningen 
sin i løpet av en fem-
årsperiode. Fra venstre 
Sverre Willumsen, 
Kåre Eggesvik, Frode 
Strand, Svenn Are 
Jenssen (styreleder), 
Finn Nikolaisen (daglig 
leder), Knut Skjemstad 
og Arne Wiik.

Moldjord Bygg og Anlegg har vært hyppig profilert i Ny Næring i 
2019.

En slik ordrereserve er 
soleklar rekord i denne 
bedriften, og selvfølgelig 
veldig betryggende.

FINN NIKOLAISEN

FINN NIKOLAISEN

Finn Ingar
Nikolaisen (49)

Oppvokst i Bø i Vesterålen, allmennfag 
med naturfag på Sortland. Synet var 
ikke godt nok til å bli jagerfly-pilot, og 
fysioterapeut ble feil hylle. Veien gikk 
istedenfor til Narvik og utdanning som 
byggingeniør. Etter noen år i vårt nord-
ligste fylke flyttet Finn til Bodø og jobb 
i ingeniør- og arkitektfirmaet Unikus. 
Med nye oppgaver og mer ansvar kom 
interessen for ledelse og økonomi, og 
han ble i 2007 hentet til teknisk sjef-
jobben i Systemhus Norge. Her kom 
også muligheten til å ta en mastergrad 
i økonomi og ledelse ved Nord Univer-
sitet. I 2013 ble Finn Nikolaisen ansatt 
som daglig leder i Moldjord Bygg og 
Anlegg, og to år senere kom han inn på 
eiersiden med 29 prosent, i forbindelse 
med at brødrene Rasmussen og Beiarn 
kommune solgte seg ut. På privaten er 
Finn gift med Elisabeth Langeland, og 
de bor i Bodø med hunden Lykke (6). 
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" Joda, det er en jobb med stort trøkk. Men det kjennes ikke 
som noe negativt, for jeg har alltid likt dette arbeidet..

KÅRE EGGESVIK

- Jeg tør vel egentlig ikke helt å fortelle deg 
hvor mange timer jeg jobber! smiler Kåre 
Eggesvik.
- Men på det verste under REC-utbyggingene 
husker jeg at det var snakk om ekstremt 
mange arbeidstimer i en treårsperiode. Og i 
tillegg kom det som foregikk av jobb i hel-
gene, vedgår han.
Inne i sitt 38. år i bedriften han nå er største 
eier i. Men Kåre Eggesvik slakker ikke på gas-
sen av den grunn. Og apropos gasspedal.
- Det ble 50.000 kilometer i arbeidsbilen min 
i fjor, så ja, jeg er en del på farten, humrer 
beiarværingen.
Han er en helt sentral figur i Moldjord Bygg 
og Anlegg, som utfører store oppdrag fra 
høyfjellet til fjærsteinan i et flertall av Salten’s 
kommuner. Og selv om Kåre har brukt en 
hoveddel av tiden sin i Glomfjord-regionen 
de siste tiårene, er han like gjerne å se på 
Sørarnøy, i Sundsfjord, i Bodø eller på kjente 
anleggstrakter i Beiarn.
- Nå i vinter leder jeg prosjekter til en verdi 
av 150 millioner kroner, og på mange ulike 
steder, så nå er det nesten REC-tilstander 
igjen, hehe. Mye å holde kontroll på, ja!

Har alltid likt det
Oppvokst i veiløs-bygda Eggesvik i Beiarn, 
men i sitt allerede lange yrkesliv har Kåre 
altså brukt veiene mer enn de fleste. Som 
prosjektleder i flere parallelle og tunge byg-
geprosjekter, er det svært mye å holde styr 
på samtidig. Og når hvert av prosjektene har 
verdier på flere titalls millioner kroner, så er 
det helt essensielt med raske og kloke beslut-
ninger, samtidig med maksimal framdrift. 
Men der helse, miljø og sikkerhet skal prege 
alle valg. Da kommer rikelig is i magen og 
enorm erfaring til god nytte.
- Joda, det er en jobb med stort trøkk. Men 
det kjennes ikke som noe negativt, for jeg har 
alltid likt dette arbeidet, og da er det skøy å 

Han vet det meste om høyt trøkk og stort ansvar, 
Kåre Eggesvik (58). Han kjørte 50.000 jobb-kilo-
metere i fjor, og i dette øyeblikk leder han prosjek-
ter verdt 150 millioner kroner.

Eksempler på viktige Moldjord-oppdrag, og med Kåre Eggesvik sentral: oppe til venstre den 
flotte brua over Mørkvedveien ved Bodin videregående skole. Oppe til høyre bedriftens kanskje 
aller mest omtalte, nemlig Ureddplassen i Gildeskål. Nede til venstre flott skibru i Bodømarka 
og nede til høyre en typisk jobb for Glomfjord-industrien, nemlig støyping av plata for Yara’s 
oksygenfabrikk.

Det ble 50.000 kilometer i arbeids-
bilen min i fjor, så ja, jeg er en del 
på farten.

KÅRE EGGESVIK

880 meter flystripe, pluss byggene, og to fly-
plasser samtidig, med Kongen på besøk da de 
ble åpnet – dette var veldig spesielt.

KÅRE EGGESVIK

holde på med, uansett.
I år blir nok et år med dette trøkket. Be-
driften han eier en tredel av har nemlig en 
rekordstor ordrereserve på nær 400 millio-
ner kroner. Skal Moldjord Bygg og Anlegg 
komme i havn på tid og lønnsomhet, og når 
oppdragene er på både 50 og 70 millioner, 
så er hans voldsomme erfaring med grunn-
arbeid, konstruksjon, tømring og muring 
avgjørende.

Fabrikk og flyplass
- Aldri har vi hatt en større ordrereserve enn 
akkurat nå. Men, hvis du skal ha meg til å 
trekke fram det aller mest spesielle jeg har 
vært med på, så kommer jeg ikke utenom 
REC-utbyggingene. Oppdragene var store og 
pågikk over lang tid, og det var en voldsom 
driv i hele Glomfjord, husker han med glede.
Under byggingen av den såkalte monofabrik-
ken, den som nå huser Norwegian Crystals, 
hadde Moldjord Bygg og Anlegg en sentral 
rolle, og jobbet i perioder for 10 millioner 
kroner i måneden! Byggingen av flyplassene 
på Værøy og Røst på 1980-tallet er ellers en 
viktig milepæl i bedriftens historie, mener 
han.
- 880 meter flystripe, pluss byggene, og to 
flyplasser samtidig, med Kongen på besøk da 
de ble åpnet – dette var veldig spesielt. Og 
etter dette tok vi på oss større jobber enn før, 
både på maskinarbeid og tømring.

Det med mest blest
- Men aller mest oppmerksomhet har vi nok 
fått for jobben med Ureddplassen, mener 
Kåre.
Han ble selv prosjektleder da Nasjonale 
Turistveger hadde lagt 15-20 millioner kro-
ner på bordet for å renovere den populære 
rasteplassen aller lengst sør i Gildeskål. 
Ferdig-bildet han selv har tatt en tidlig 
morgen henger i stor ramme på sentral plass i 

bedriftens møterom, og Ny Næring tar bilde 
av ham med bildet.
- Kanskje det mest spesielle enkelt-oppdraget 
jeg har vært med på, og for første gang ble vi 
nominert til Betongtavlen fra Norsk Betong-
forening. Voldsom blest – vi har nok aldri 
fått større oppmerksomhet enn for toalett-
bygget på Grensen.
Moldjord’s imponerende vekst gjennom 
tiårene fra 1950 henger også tett sammen 
med kraftutbygging i både Beiarn, Gildeskål 
og Meløy.

- Det mest kompliserte oppdraget var kanskje 
for Statkraft, rundt 2007. Da de skulle instal-
lere aggregat 2 i kraftstasjonen i Kilvik var 
det jo ikke gitt hvordan vi skulle gjøre dette, 
så det ble veldig mye grubling. Vi lagde blant 
annet et enormt ‘sugerør’ i betong, og der vi 
støypte i to døgn i strekk!

Mye i Meløy
Kåre Eggesvik er kjent anleggsmann i hele 
Salten, etter å ha jobbet hardt og trofast hos 
Moldjord Bygg og Anlegg siden 1982. Men, 

aller best kjent utenom heimkommunen 
er han nok i Meløy. Kåre har nemlig ledet be-
driftens egen Glomfjord-avdeling, helt siden 
Norsk Hydro i 1991 gav Moldjord deres aller 
første jobb – ny hovedkloakk gjennom full-
gjødselfabrikken. Siden dette har oppdragene 
i Glomfjord Industripark kommet jevnt og 
trutt, og i enkelt-år vært helt avgjørende for 
trygg bemanning og plussresultater hos entre-
prenøren med forretningsadresse Moldjord.
- Ja, jeg har mange og gode relasjoner 
til samarbeidspartnere i Glomfjord. Og 

bedriften vår har gjennomgått en rivende 
utvikling siden jeg kom dit i 1982 – da var 
vi vel rundt 14 ansatte, og jeg selv måtte lære 
meg betongarbeid, smiler den opprinnelige 
tømreren.
I hans travle yrkeskarriere er de rundt 14 blitt 
til rundt 60, og et omdømme som stor, solid 
og spesialkompetent på bygg og anlegg. Til 
dette omdømmet bidrar Kåre Eggesvik også 
stort og solid.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Kåre Thorvald
Eggesvik (58)

Oppvokst i Eggesvik i det nordvestlige 
hjørnet av Beiarn, ikke langt fra Kjelling 
i Gildeskål. Storebror til Svein (f. -1964) 
og Torleif (f. -68), og foreldrene Karl og 
Tove jobbet med post og ekspedisjon, 
til familien flyttet til Moldjord. Kåre tok 
tømrerlinje i Bodø, og deretter fagbrev 
og to års videre jobb hos Byggmester 
Oskar Hoff i Bodø, før militærtjeneste. 
Senere etablerte han seg med familie 
på Moldjord fra 1981, og har døtrene 
Lena (f.-81) og Hege (f. -86) – de har 
gitt ham 7 barnebarn. Kåre Eggesvik 
har jobbet i Moldjord Bygg og Anlegg 
siden 1982, først som tømrer, så 
også med betongarbeid, og fra 1991 
koordinator for bedriftens mange 
oppdrag i Meløy, ikke minst for Hydro/
Yara og Statkraft. Har underveis skaffet 
seg Byggmester-papirer, og er i år 
sentral som prosjektleder for flere store 
byggeoppdrag i Salten. Kåre er også 
styremedlem og største eier i bedriftens 
eierselskap Moldjord Holding AS.
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Moldjord 
Bygg og 
Anlegg

Moldjord Bygg og Anlegg ble etablert på 
Moldjord i 1950, som enkeltpersonforetaket til 
Sverre B. Rasmussen (f. 1909). Sønnene Arild 
(f. 1943) og Snorre (f. -45) ble tidlig arbeids-
karer.

Maskinparken bestod i Ferguson-traktor 
(‘Gråtass’), for jordbruksarbeid for bønder, 
deretter kom traktorgraver og gravemaskin. 
Oppdrag var grøfting, drenering og nydyrking.

Med kraftutbygginga i Arstaddalen skaffet 
bedriften bulldozere og større maskinpark. 
På 1970-tallet – utbygging av vann og avløp i 
Beiarn, med de første store betongjobbene.

I 1973: første store oppdrag utenbygds - 
Nygårdsjøen vannverk, og vei-bygging. På 
1980-tallet kom de første oppdragene på tøm-
ring og snekring, for eksempel Trones skole.

I 1985: stor milepæl da lille Moldjord Maskin-
stasjon vant stor-oppdraget med flyplass både 
på Røst og Værøy, med rullebaner, flytårn og 
annen bygningsmasse. Arild daglig leder fra 
1984.

Jobbene blir større, og etter skole og butikk i 
Saltstraumen, begynte Svartisenutbyggingen. 
Moldjord bygde vei og bruer til Trollberget 
i Beiarn. Arild og Snorre eier ANS Moldjord 
Maskinstasjon 50/50.

Moldjord bygde Sjøfossen-lokalene på Inndyr, 
og senere videregående skole. I Glomfjord: i 
1991 første oppdrag for Norsk Hydro – hoved-
kloakk gjennom fullgjødselfabrikken. Boligfelt 
i Løpsmark blir første Bodø-oppdrag.

Flere store oppdrag kom for Hydro, senere 
for nye virksomheter som Promeks, SiNor 
og ScanWafer. Mono-fabrikken i 2007-09 er 
bedriftens største oppdrag noensinne – 250 
millioner kroner.

Inne i fjellet i Kilvika gjør Moldjord Bygg og 
Anlegg en stor og komplisert jobb for Statkraft 
– turbin 2-prosjektet i 2007, senere minikraft-
verk i Statkraft’s maskinsal på Fykan.

Fra 2004 heter bedriften Moldjord Bygg og 
Anlegg AS. I 2008 solgte brødrene seg ned, og 
de ansatte Kåre Eggesvik, Arne Wiik og Frode 
Strand eide nå 67 prosent, mens Beiarn kom-
mune også ble eier. 

I 2013 ble Arild og Snorre Rasmussen kjøpt 
ut, og to år senere også Beiarn kommune. 
Dagens eier er Moldjord Holding AS, der Kåre 
eier ca. 35 prosent, Arne 13, Frank 11 og dag-
lig leder Finn Nikolaisen 29 prosent.

Moldjord Bygg og Anlegg kjennes de siste 
årene for sine store og ofte kompliserte be-
tongjobber, som bruer, demninger og bygnin-
ger. Arbeidet med Uredd-plassen i Gildeskål 
har fått internasjonal oppmerksomhet.

Moldjord Bygg og Anlegg har 60 ansatte 
og omsatte i 2019 for 151 millioner kroner. 
Selskapet har forretningsadresse og eget 
verksted på Moldjord, og avdelinger i Bodø, 
Fauske, Glomfjord og på Inndyr.

Moldjord Bygg og Anlegg AS

          2018               2017           2016
Driftsinntekter    143,7 mill.      121,5 mill.   93,3 mill.
Res.før skatt          2,5 mill.        7,4 mill         4,3 mill.

PS: I 2019 endte driftsinntektene på 151 millioner 
kroner.

- Ja, den dagen husker jeg godt, smiler Arild 
Rasmussen, her hjemme i stua, og 60 år 
senere.
Maskinstasjon-gründer Sverre Brandt Ras-
mussen, Arilds far, hadde vært våken og på 
hugget. Han hadde sett muligheten for store 
oppdrag under den forestående kraftutbyg-
gingen i heimkommunen Beiarn. Nå hadde 
han investert hele 93.000 kroner i virksom-
hetens første og splitter nye bulldozer.
- Jeg var 16 år det året, og i mangel av alter-
nativer var det jeg som var utpekt til å kjøre 
den nye maskinen. Den veide over 9 tonn, 
dét var ganske heftig den gangen. 8. august 
1960 ble jeg førstemann til å begynne det 
fysiske arbeidet på anleggsveien opp til dam-
anleggene i Arstaddalen, forteller Arild.
- Det var da mitt anleggsliv begynte, smiler 
den tidligere lederen og eieren av Moldjord 
Bygg og Anlegg.

" Hvis vi kunne utvide med tømrerarbeid, og 
betong, så ville vi være mye mer allsidige, og 
slippe unna mange konkurrenter. ARILD RASMUSSEN

Han var bare 7 år da han kjørte traktorene første gangen, og 
bare 24 da han overtok ledelsen. I 50 år jobbet Arild Ras-
mussen i familiebedriften – den som fortsatt er blant Beiarns 
viktigste.

Øverst til venstre: byg-
ging av flyplassene på 
Værøy og Røst i 1985 
ble milepæl og veiskille 
for Moldjord Bygg og 
Anlegg. Øverst til 
høyre: kraftutbygging i 
Trollberget i Beiarn, på 
slutten av 1980-tallet. 
Nede til venstre: bygging 
av Saltstraumen skole 
i samarbeid med Block 
Wathne i 1987. Nede 
til høyre: veiarbeid 
for Statens vegvesen 
mellom Grønøy og 
Engavågen, i 1984.

Jeg var 16 
år det året, 
og jeg var 
utpekt til å 
kjøre den nye 
maskinen. 
Den veide 
over 9 tonn, 
dét var gan-
ske heftig 
den gangen.
ARILD RASMUSSEN

Husker flott bygg
76 år er han i dag, og tar imot Ny Næring til 
kaffeprat og gjennomgang av sitt innholds-
rike liv som anleggsarbeider og bedriftsleder. 
I noe sånt som 50 år fylte familiebedriften 
mange og lange arbeidsdager for Arild, og 
fylte hodet hans med stadig nye og spen-
nende utfordringer. I 2013 solgte han og 
broren Snorre seg ut med god gevinst, etter 
å ha videreført faren Sverre sitt verk, fram til 
de selv trakk seg ut av den daglige driften og 
overlot til dagens ledelse.
- Nei, det er fryktelig vanskelig, for det er så 
ufattelig mye å velge blant, smiler han.
Vi har spurt ham hvilket byggeprosjekt han 
husker aller best, hvis han må velge.
- Men kanskje Kunnskapssenteret på Inndyr. 
Det var et spesielt prosjekt, og ble et flott 
bygg. Vi har senere bygget det meste der ute 
på Øya.

Sverre satset
Arild tar imot hos på gården Myrtun, noen 
kilometer fra kommunesenteret Moldjord. 
Det var her det hele begynte, for 70 år siden. 
Faren Sverre var oppvokst i by, men utdan-
net seg til gartner og økonom og skaffet seg 
erfaring med gårdsarbeid. Så flyttet han hit til 
Myra, som familien hadde hatt som fritidsei-
endom siden han var gutt. Våren 1949 søkte 
Sverre om løyve til å kjøpe traktor, for slikt 
var strengt regulert i en tid der myndighetene 
likevel ønsket mer rasjonell jordbruksdrift. 
Altså traktor framfor hest. Sverre kjøpte 
traktor og etablerte maskinstasjon med ulike 
redskaper for å selge sine tjenester til lokale 
bønder. Senere oppfordret herredsagronomen 
han til å kjøpe gravemaskin, siden behovet 
for grøfting var stort i Beiarn. Sverre inves-
terte mer. Senere ble det mindre pløying, 
slottonn og grøfting, men så kom kraftutbyg-
gingen fra 1960. Sverre investerte enda mer.

Tidlig på traktor
- Jeg begynte å kjøre traktor med én gang vi 
fikk den første – jeg var bare 7-8 år, smiler 
Arild i dag.
Født i 1943, og med sine yngre brødre Snorre 
og Ivar Jørgen også med, ble Arild altså solid 
arbeidskar for Sverre fra meget ung alder. 
Etter grunnskolen tok han handelsskole, og 
så var det rett i jobb i familiebedriften. Dag-
lig leder allerede som 24-åring. Ute i felten 
betjente han først bulldozere i 10 år, så ble 
det 10 år i gravemaskin, før de administrative 
oppgavene krevde ham gradvis mer og mer. 
På kontoret deltok også kona Anne Lise. 
Arild snakker vi om den første perioden med 
kraftutbygging, og den neste. Moldjord ble 
viktig entreprenør for utbygger Statkraft, og 
fra starten fantes ingen lærebok. Alt måtte 
læres fra bunnen, og Arild & Co. lærte mye 
og ble flinke og etterspurt. Gode tider med 
kraftutbygging ble senere avløst av store 

oppdrag i vannforsyning og avløp, også i 
nabokommunen Gildeskål. Arild husker 
de aller første, kompliserte transportene 
av store anleggsmaskiner – ut fjorden på 
båt. Oppdragene ble større. Fordi de ville 
det.

Vekst ble viktig
- Underveis tenkte vi slik at anleggs-
arbeid med standard grunnarbeid, der 
er prisene svært presset, og sånn er det 
fortsatt. Men, hvis vi kunne utvide med 
tømrerarbeid, og betong, så ville vi være 
mye mer allsidige, og slippe unna mange 
konkurrenter, forklarer Arild bakgrunnen 
for den ønskede veksten.
- En byggherre ønsker å forholde seg til 
en hovedentreprenør, og det var dette vi 
også likte best. Hvis vi hadde hovedentre-
prisen, slapp vi å være bare leverandør, til 
de store gutta.

Fra midten av 1980-tallet vokste da 
også omsetningen fra 2,5 millioner 
kroner i 1984 til 19,6 i -88. Bygging av 
flyplassene på Værøy og Røst ble viktige 
milepæler, og så kom Svartisenutbyggin-
gen med sine på alle måter store oppdrag. 
Anleggsveien til Trollberget med to 
kraftige bruer, senere brakkeleirer, annen 
til-rigging og ikke minst:
- Bygging av dammer og inntakssystemer 
på fjellet, med Blakkåga som var det 
største inntaket i Svartisenutbyggingen i 
Beiarn og Meløy – ja, dét var tider, smiler 
han i dag.

Fra lokal til regional
Moldjord Bygg og Anlegg har fortsatt 
forretningsadresse i Moldjord, og har i 
flere tiår vært en viktig og stor arbeids-
plass og en viktig entreprenør i heim-
kommunen Beiarn. Og, fortsatt har om 

lag 15 av de rundt 60 ansatte bosteda-
dresse her. Men framfor kanskje noen 
bygg- og anleggsentreprenører i Salten 
er dette selskapet en regional aktør, med 
spesielt stor aktivitet i Fauske, Saltdal, 
Beiarn, Gildeskål, Meløy og Bodø. Et-
ter en nesten-velt på første halvdel av 
1990-tallet, og det samme om lag 10 år 
senere, leverer Moldjord Bygg og Anlegg 
i dag solide plussresultater, og sikter i år 
mot 200 millioner kroner i driftsinntek-
ter.
- Men, den aller største omsetningen 
selskapet har hatt, var i 2008. Dette var 
under den siste stor-utbyggingen til REC 
i Glomfjord. Det året omsatte vi for 213 
millioner kroner, smiler Arild Rasmussen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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KRAFT - MOT - SAMARBEID

- Dette gjennomførte jeg fordi jeg ble gjort 
oppmerksom på at det lokale tilbudet, og 
fikk være med. All lærdom er god lærdom – 
det blir aldri feil å ha papirer på ting, og mer 
kompetanse! smiler Anne- Marit ‘Fykan-
trappa’ Oleen.
Hun, som sammen med søsteren Line Peggy 
Pedersen har æren for at Salten friluftsråd 
kåret trappa i Meløy til Salten’s mest attrak-
tive friluftsområde. Ja, hun. Hun har i vinter 
bestått viktig eksamen.
- Vi har tidligere tatt fag gjennom Nord uni-
versitet, der vi har lært oss opplevelsesdesign, 
kunsten å sette sammen opplevelser for de 
besøkende. Nå har jeg på plass eksamen i rei-
seliv, og denne våren skal jeg ta den praktiske 
delen, slik at jeg får fagbrev i reiselivsfaget, 
forklarer Anne-Marit.

De trenger påfyll
Aktøren som står bak er OPUS, som er 
de videregående skolene i Salten sin aktør 
på kurs for voksne. Fra sin base i Kompe-
tansehuset Meløy i Glomfjord har John 
Howard Bottolfsen nemlig tilrettelagt for 
Anne-Marit og tre andre lokale som med 
sine gode eksamensresultater nå kan få på 
plass fagbrev i resepsjonsfaget, salgsfaget 
og altså reiselivsfaget.
- I Meløy har vi nå 24 bedrifter som serverer 
mat. Og, i opplevelsesbasert reiseliv har vi 
faktisk 40 årsverk. Sesongen er lengre enn 
før, og lederne i disse virksomhetene må både 
administrere og være kreative – de trenger 
påfyll av kompetanse for å utvikle konseptet 
sitt, fastslår John Howard.

Knuste Lofoten
Et konsept som har tatt Salten, Nordland og 
for så vidt hele landet med storm, er Anne-
Marit og Line Peggy’s Fykantrappa. Ikke nok 
med Salten’s mest attraktive friluftsområde, 
nei: vet du hvilken attraksjon som ble mest 
søkt etter på internett i fjor – tror du det var 

Lærer enda mer
Hun har utviklet konseptet 
som gjør at ‘alle’ vil besøke 
den spektakulære trappa. Nå 
har hun også bestått en vik-
tig eksamen i reiselivsfaget. 

Anne-Marit Oleen og søsteren Line Peggy Pedersen har opplevd eventyrlig interesse for Rallarbrakka, 
Fykantrappa og sine fortellinger fra Glomfjord’s industrihistorie. Underveis har de skaffet seg viktig 
kompetanse i å gi wow!-opplevelser for de besøkende – som i fjor trolig passerte 15.000! Hovedbildet: 
Dagfinn Kolberg. 

Lederne i disse virksomhetene 
må både administrere og være 
kreative – de trenger påfyll av 
kompetanse for å utvikle 
konseptet sitt.

JOHN HOWARD BOTTOLFSEN

" Interessen er blitt helt enorm – Fykantrappa 
har passert Engenbreen i besøk!          ANNE-MARIT OLEEN

- Vi skal nå fram til alle, røre noe hos dem, 
alle skal bli sett når de kommer opp. Og 
når de kommer ned igjen, skal de føle at de 
har opplevd noe unikt, sammen.

Tar på alvor
Anne-Marit Oleen forteller til Ny Næring 
hvordan hun selv og søsteren Line Peggy 
Pedersen har tenkt. Altså i sitt mangeårige 

sitt arbeid for å etablere Fykantrappa ved 
Glomfjord som turistattraksjon.
- Vi har tatt veldig på alvor å bygge et kon-
sept rundt dette, tatt lokalhistorien veldig på 
alvor, og har satt Rallarbrakka i stand slik den 
bør være, sier hun.
Og har de lyktes? Dét er bare fornavnet!
- Uten å være bevisst på opplevelsesdesign, 
ville denne utviklingen aldri kommet, mener 

Anne-Marit.
- Med 10.000 signaturer i boka på top-
pen, og når vi har erfaring fra hvor mange 
som ikke skriver i boka, beregner vi at 
over 15.000 personer gikk opp Fykan-
trappa i fjor. Interessen er blitt helt enorm 
– Fykantrappa har passert Engenbreen i 
besøk!

Et gjennombrudd
Ved endestasjonen, etter 1.129 trappetrinn, 
holdt søstrene ‘Rallarbrakka’ åpen onsdag, 
torsdag og fredag fra 11.00 til 20.00 i sin 
sommersesong.
- På det meste hadde vi 500 gjester hver dag, 
og vi forsøkte å hilse på absolutt alle!
2019 ble altså ‘gjennombruddet’ for det som 
kalles Europas best bevarte utendørs tretrapp. 

Lofoten, eller Hvalsafari i Vesterålen? Nei!
- Det var Fykantrappa, og vi vant med klar 
margin! For fem år siden var ingenting av 
dette i tankene våre engang, og i dag er det 
blitt en nasjonal ting som nesten alle vil 
besøke. Utrolig kult! ler Anne-Marit.
- Og det dreier seg om kunnskap. For hvis vi 
ikke hadde tatt det på veldig alvor at vi må ha 
et konsept, og at vi må skape en opplevelse, så 
hadde dette aldri skjedd! slår hun fast.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Relativt fersk i gamet, er jeg. Men allerede har jeg jobbet 6 måneder i Ny Næring, og sakte men sikkert kommer jeg inn i det meste denne 
jobben har å by på. Og det er mye! Mange arbeidsdager går bort fremfor skrivebordet med hamring på tastaturet, og det er helt greit det. 
Men det aller morsomste med denne jobben er når vi får møte og snakke med mennesker som Finn Nordmo, og ikke minst lage film 
med han! For det fins knapt noen som har lengre fartstid i industrien i Glomfjord enn Finn. Helt siden han flyttet dit i 1975, har Finn 
spilt en viktig rolle i industrien og er full av viktig og god kunnskap om det aller meste som rører seg innfor portene! Og selv nå, i en alder 
av 77, er han fortsatt en viktig og sterk pådriver til videre utvikling, i dag med Glomfjord Hydrogen. Og i følge han selv, har han ikke 
tenkt til å gi seg med det første. Lyst til å se filmen om Finn Nordmo? Sjekk ut Facebook-siden vår eller www.nynaring.no

Tekst: Malin B. Ulsnæs. Foto: Edmund Ulsnæs

Ny Næring møtte Finn Nordmo til en prat om hans yrkesliv, nyskaping i 30 år, oppturer og nedturer. I filmen figurerer også Stine Estensen og Sigurd 
Stormo, som har samarbeidet med Finn igjennom mange år og kjenner han godt.

Finn Nordmo Malin B. Ulsnæs

Den ble bygget i 1919 av de såkalte rallarne, 
og eies og vedlikeholdes i dag av Statkraft. En 
stigning på 300 høydemeter i løpet av 1.700 
meter tur gir både magasug så det holder, og 
spektakulær utsikt.
- Nå får vi gjennomslag for å endre forvalt-
ningsplanen for Lahko nasjonalpark, slik at 
vi får lov til å transportere inn det vi trenger. 
Så det blir veldig spennende å fortsette! sier 
Anne-Marit.
- Slitasjen på trappa skal nå analyseres, og vi 
jobber allerede med spennende tur-ruter slik 
at vi også kan lede besøkende andre veier ned 
av fjellet.

Tekst: Edmund Ulsnæs

Et viktig steg i ‘omleggingen’ Ny Næring nå er i 
gang med, er å finne flere og bedre metoder for å 
profilere kundene våre. Og dét får vi til! Profile-
ringsfilmene våre i sosiale medier sprer seg langt 
utover det vi tidligere har klart!
Profilering handler i store trekk om å nå ut til 
riktig målgruppe på vegne av kundene våre; spre 
deres budskap, rett og slett. Og det er finnes et 
hav av ulike virkemidler for å få til det; Ny Næ-
ring har valgt å satse på korte profileringsfilmer. 
Disse har du kanskje allerede sett på Facebook-
siden vår (psst: du finner de også på nettsiden 
vår www.nynaring.no). Og derfor er det jo også 
veldig stas å kunne rapportere at disse filmene 
virkelig tar av på Facebook, og spres til veldig 
mange flere enn vi har klart å nå ut til tidligere. 
Dette skjer ved hjelp av ‘delinger’ av filmene, 
som fører til at de kan spres til og nå veldig 
mange på kun kort tid. Dette syns vi er ganske 
stas, og viktig å informere kundene og leserne 
våre om. Derfor gir vi dere her et lite innblikk 
på baksiden av Facebook-siden vår, hvor man kan se rekkevid-
den til de ulike innleggene vi legger ut. Vi er vel ikke de eneste som legger merke til at det er visse 
innlegg som skiller seg litt ut? Litt tall: De fleste filmene vi legger ut på Facebook når 3-4000 mennesker, mens noen slår 
veldig godt an og når 5-7000 mennesker, som følge av ‘organisk spredning’, altså ikke betalt promotering. Trenger du hjelp 
til å nå ut til din målgruppe? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

Film funker!
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Denne kompakte fabrikken på Forøya ved Halsa er helt i tetgruppen på verdiskaping i Meløy-
regionen. Helt siden 1949 har det pågått produksjon her, den gangen sildolje og under eierskapet 
til Feitsildfiskernes Sildesalgslag. Da denne ble nedlagt i 1985, overtok Odd Torrissen, og den 
første produksjonslinja i fiskefôrfabrikken ble satt i drift med 12 ansatte i 1989. Fra starten var 
bedriftsnavnet FK Fiskefôr, men EWOS fra år 2000, og underveis solgte Odd Torrissen til Cermaq. 
Investeringsfondene Altor og Bain Capital kjøpte så fabrikken i 2013, og solgte videre til dagens 
eier, Cargill, høsten 2015. Inntil nylig var 2012 rekordåret på produksjon, men denne rekorden ble 
slått i fjor. Laksefôr-fabrikken på Halsa har nå 51 ansatte, og fabrikksjef er Herulf Olsen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Bildet
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Klart det er en god 
følelse at signe-
ringen nå er gjort! 
Denne avtalen er 
selve grunnlaget 
for vår videre drift i 
Glomfjord.

KNUT IVAR AMUNDSEN

At det ble en avtale, sparer 
oss begge for mye arbeid. 
For, vi har jobbet sammen 
med forbedringer i en 
mannsalder, og det er fint 
at vi kan fortsette det løpet 
sammen.

ØYVIND JENSSEN

Vi vet at vi har et klart 
potensial for å drive 
fabrikkene enda bedre, 
og da snakker vi først og 
fremst om minst mulig 
nedetid på produksjons-
utstyret.

HELGE HAMNEVOLL

Eies av tyske Bilfinger SE, et av Europas 
ledende selskaper innenfor vedlikehold 
og servicetjenester innenfor industri. 
Bilfinger leverer prosjekter, vedlikehold og 
service til prosessindustri og energi-
produsenter i Norge, og har over 1.300 
ansatte. Hovedbasen er i Porsgrunn, men 
selskapet er lokalisert på 12 andre steder, 
blant annet Glomfjord, der staben består 
av om lag 50 ansatte og ledes av Knut 
Ivar Amundsen.

Norsk gjødsel- og kjemikalieselskap som 
har over 15.000 ansatte i over 160 land. 
Børsnotert som eget selskap i 2004, etter 
å ha vært landbruksdivisjonen i Norsk 
Hydro. Ifølge Oslo Børs har Yara en mar-
kedsverdi på om lag 100 milliarder norske 
kroner, bare slått av Equinor, DNB, Telenor, 
Mowi og Aker BP. I Glomfjord har Yara-
fabrikken vært i drift siden 1949, og har i 
dag 190 ansatte som ledes av fabrikksjef 
Øyvind Jenssen.

Bilfinger 
Industrial 
Services

Yara 
International

- Klart det er en god følelse at signeringen nå 
er gjort! Denne avtalen er selve grunnlaget 
for vår videre drift i Glomfjord, er den første 
kommentaren fra han som skal utføre.
- Vi er enda strengere enn før på forbedrin-
ger, effektivisering og kostnader, mens de må 
effektivisere for å drive lønnsomt. Så, sånn 
sett har vi samme mål, og det er godt at av-
talen er på plass! mener han som er kjøperen 
av tjenester.

Fint å fortsette
Kaffe, kaker og kontraktprat: det ble både 
hyggelig og målrettet i ærverdige Glomstua, 
da to av Meløys største private virksomheter 
markerte signeringen av en særdeles vik-
tig langtidskontrakt. For dem begge. Yara 
Glomfjord og Bilfinger - gjødselproduksjon 
og fabrikkvedlikehold.
- Det var aldri en selvfølge at vi skulle bli 
enig, og forhandlingene pågikk lenge, fortset-
ter Yara’s Glomfjord-sjef Øyvind Jenssen, her 
han sitter sammen med Bilfinger-leder Knut 
Ivar Amundsen.
- At det ble en avtale, sparer oss begge for 
mye arbeid. For, vi har jobbet sammen med 
forbedringer i en mannsalder, og det er fint 
at vi kan fortsette det løpet sammen. Men 
Yara satser hardt på å bli bedre på alt vi gjør, 

og i samarbeid med andre fabrikker verden 
over ser vi potensialet for enda mer effektivt 
vedlikehold. Dette merkes for både våre egne 
ansatte og for Bilfinger, understreker Øyvind.

Kan drive bedre
Kjapp-historikk og fakta: Yara driver gjød-
selfabrikken i Glomfjord, bygget rett etter 
den andre verdenskrigen. Produksjonen øker 
år for år, og staben på om lag 190 passerer 
straks 900.000 tonn mineralgjødsel årlig. 
Samtidig: aldrende gjødselfabrikk trenger 
omfattende vedlikehold. Og mer spesifikt: 
av den svært systematiske sorten. Kontrak-
ten for dette vedlikeholdet forhandles hvert 
femte år mellom Yara og Bilfinger sentralt, 
og der Herøya-fabrikken er desidert størst. I 
Glomfjord var vedlikehold og verkstedene i 
mange tiår integrert i Hydro-fabrikken, men 
fra 2008 eies og drives denne virksomheten 
av tyske Bilfinger, som i Norge har 1.300 
ansatte - i Glomfjord om lag 50, ledet av 
Knut Ivar.
- Vi vet at vi har et klart potensial for å drive 
fabrikkene enda bedre, og da snakker vi først 
og fremst om minst mulig nedetid på pro-
duksjonsutstyret, at de nødvendige stansene 
blir så korte som overhodet mulig. Da dreier 
det seg om god planlegging, forteller Helge 

Hamnevoll.
Hans Yara-rolle er nå å lede forbedringsar-
beidet, i nært samarbeid med Bilfinger. Yara’s 
innkjøpssjef Trond Trana sier:
- Vi i Yara kan være så flinke vi bare vil, men 
uten god kommunikasjon og samhandling 
med Bilfinger i vedlikeholdsarbeidet, blir vi 
ikke flinkere!

Vil og må forbedre
- At vedlikeholdsavtalen nå er signert, er som 
sagt veldig viktig for oss. Men, det å jobbe på 
et høyere nivå når det gjelder forbedring og 
effektivitet – dette gjelder jo fortsatt, fastslår 
Knut Ivar, som fra 1. februar er daglig leder i 
Bilfinger Glomfjord.
- Yara vil ha mest mulig igjen for pengene de 
bruker, mens vi er nødt til å jobbe stadig mer 
effektivt. For oss dreier det seg om å fullføre 
om-organiseringen vi nå gjennomfører, og 
den forbedringen vi gjør på planleggingen. 
At prosessene våre blir enda bedre integrert i 
hverandre, forklarer ny-sjefen.
Denne løpende leverandør-avtalen i Glom-
fjord Industripark er av det svære slaget – 
Yara kjøper vedlikeholdstjenester fra Bilfinger 
for flere titalls millioner kroner hvert år. Nå 
har begge parter sterk fokus på forbedring, 
der kvalitetsarbeid skal utføres raskere og mer 

Den viktigste 
avtalen

Meløys største bedrift har signert en super-
viktig langtidskontrakt med sin nærmeste 
leverandør. Til lettelse for dem begge.

Viktig fabrikk, viktig avtale: delegasjon Yara og 
delegasjon Bilfinger markerte nylig sin nye sam-
arbeidsavtale med kaffe, kaker og informasjons-
møte i Glomstua. Fra venstre på håndtrykk-bildet: 
vedlikeholdssjef Hans Erik Sporsheim, innkjøps-
sjef Trond Trana og fabrikksjef Øyvind Jenssen, 
alle Yara Glomfjord. Videre: daglig leder Knut 
Ivar Amundsen, administrasjonsleder May Venke 
Vangen og avdelingsleder bygg/aut-el Torleif Rom-
metveit, alle Bilfinger Glomfjord. Tilstede under 
samlingen var også Helge Hamnevoll og Sebastian 
Stefanski fra Yara, og Bjørn Espen Kristensen og 
Odd Inge Gundersen fra Bilfinger.

Øyvind Jenssen og Knut Ivar Amundsen har signert langsiktig vedlikeholdsavtale for gjødselfabrikken, slik deres forgjengere Arve Jordal og Trond Arne 
Fagerli gjorde det i 2014 – her avbildet på forsiden av daværende IndustriFolk.

Den signerte avtalen er 
sånn sett bare begyn-
nelsen. Nå venter et 
omfattende arbeid med 
å lage skjemaer for god 
flyt og oversikt over 
hvem som gjør hva.

TROND TRANA

effektivt. 

Nå begynner jobben
Vedlikeholdsavtalen som nå er inngått og 
fornyet, gjelder for 5 år, med mulighet for 
oppsigelse etter 3. Større vedlikeholdspro-
sjekter inngår ikke – dette forhandler partene 
videre om. Nå legges en egen Glomfjord-
plan for leverandørmøter, forbedringsmøter, 
HMS-møter og ukentlige planleggingsmø-
ter – verktøyer som skal sørge for god glid i 
samarbeidet.
- Begge parter har opprettet funksjoner som 
skal sørge for enda bedre planlegging enn før. 
Vi er avhengig av folk som både kan og vil 
kommunisere godt, og at ting rulles bedre 
enn før ut i begge organisasjoner, mener 
innkjøpssjef Trond hos Yara.
- Den signerte avtalen er sånn sett bare 
begynnelsen. Nå venter et omfattende arbeid 
med å lage skjemaer for god flyt og oversikt 
over hvem som gjør hva, understreker han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Alder: 27 år
Bosted: Glomfjord
Yrke: Lagerekspeditør hos 
Yara

Grattis!

- Grattis med fast jobb, Sandra!

- Jo, takk skal du ha. Det er veldig deilig, 
da er framtia sikret. Jeg har jo lyst til å bli 
værende her i Glomfjord, men det har ikke 
vært så mange muligheter for fast jobb. 
Men heldigvis fikk jeg jobb som lagerekspe-
ditør hos Yara. Jeg er oppvokst på Gjerøy i 
Rødøy, men flyttet til Glomfjord sammen 
med min mor, og gikk 10.klasse her. Etter 
ungdomsskolen flyttet jeg til Bodø for å 
gå handel og kontor-linja der, og hadde 
læretiden hos Meløy kommune. Hos Yara 
i innkjøp og lager har jeg vært vikar i til 
sammen ett år og to måneder, og har trivdes 
veldig godt. Det var jo også grunnen til at 
jeg søkte fast jobb hos Yara – at jeg trivdes 
så godt. 

- Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for 
deg?
- Den er veldig variert. Det er god kom-
binasjon mellom kontorarbeid og fysisk 
arbeid, som jeg synes funker veldig bra 
for meg. Dagene går fort, og jeg har nok å 
gjøre. Arbeidsoppgavene er for det meste 
å ta imot varer, pakke bestillinger som skal 
ned til fabrikkene og lossing av biler. Jeg 
liker godt at det er hektisk, da sitter man 
ikke og ser på klokken, tiden bare raser 
forbi, hehe. Jeg er veldig fornøyd med å ha 
fått denne jobben, og tenker at her blir jeg 
til jeg går av med pensjon, selv om dét er en 
stund til! 

Sandra er oppvokst på Gjerøy, og er datter 
av Siw Aakre. Hun har to søstre – Kelly (f. 
1986) og Julie (f. 1993). Sandra har en dat-
ter (9) og en sønn (4), og er samboer med 
Andreas Hagland som jobber for Mowi. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs. 
Foto: Mette Kolberg

Sandra Kristine Aakre

REIPÅ KNUSERI AS
Dalen, 8146 Reipå

Telefon: 414 05 549
Telefon: 417 68 198

www.reipaaknuseri.no
fransve@reipaaknuseri.no 

SOLHAUG BYGGEVARE AS
Halsa

Holandsfjordveien 164, 8178 Halsa
Ørnes

Spildra, 8150 Ørnes 
Tlf: 75 72 14 40
www.monter.no

post@solhaugbyggevare.no 

MOLDJORD BYGG 
OG ANLEGG AS

Nedre Beiarvei 906
8110 Moldjord
Tlf. 75569440

www.moldjord.no
post@moldjord.no

YARA NORGE AS
Yara Glomfjord

Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Telefon: 75 71 91 00 

www.yara.no  
yara.glomfjord@yara.com 

Solhaug Byggevare AS

MELØY ELEKTRO AS
Kystveien 4
8150 Ørnes 

Telefon: 75 72 02 00
post@meloyelektro.no

POLARPLAST AS
Skeineshaugen 15

8140 Inndyr 
Tlf. 971 57 477

www.polarplast.no
post@polarplast.no

HELGELAND SMOLT AS
Sundsfjord

8120 Nygårdsjøen
Vakttelefon Sundsfjord: 954 76 458

Vakttelefon Reppen: 484 09 846

ARNØY BRYGGE AS
Arnøy Gård

8136 Nordarnøy
Tlf. 926 77 000
www.arnoy.no
post@arnoy.no

MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE
Hovedadministrasjonen
Pb 55, 8161 Glomfjord

Tlf. 75652500
www.meloy.vgs.no

post.meloy@vgs.nfk.no

KUNNSKAPSSENTERET I 
GILDESKÅL

Øya 49, 8140 Inndyr
Telefon: 926 91 573

www.kig.no 
kig@kig.no

MELØY ENERGI AS
Kystveien 4
8150 Ørnes

Telefon: 75 72 01 70
www.meloyenergi.no

firmapost@meloyenergi.no

NÆRING NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY NY 

Våre gode 
partnere
Innholdet i dette 
bladet er laget på 
oppdrag for våre 
over 20 faste sam-
arbeidspartnere i 
Meløy, Rødøy, Gil-
deskål og Bodø. Ny 
Næring AS profilerer 
disse virksomhetene 
ved å møte stolte ar-
beidsfolk og fortelle 
om deres satsinger 
og suksesshistorier.

På disse sidene og 
på et annet sted 
i bladet finner du 
oversikt over alle 
partnerne, og infor-
masjonen du trenger 
for å kontakte dem 
direkte. 
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Tradisjonen tro – når julen 
nærmer seg arrangerer 
Meløy videregående skole 
avdeling Ørnes ‘heim-
kommardag’! - Det er vel-
dig fint å komme tilbake 
til skolen. Jeg husker 
selv ‘heimkommardagen’ 
som både nyttig og artig 
å få med seg, og det vart 
minst like artig å komme 
tilbake og fortelle om 
mitt studie! Sier Andrine 
Roghell Braseth (20). Hun 
studerer rettsvitenskap 
– en master skal hun 
faktisk ta, ved Universite-
tet I Tromsø. Der begynte 
hun høsten 2019, etter å 
ha gått ut som elev hos 
MVS avdeling Ørnes, altså 
studiespesialiserende. 
- Som elev på videregå-
ende skole er det vanske-
lig å vite hva studier på 
universiteter går ut på, 
så jeg håper de ble litt 
klokere av presentasjo-
nen min!
Tekst og foto: Malin B. 
Ulsnæs

Hvordan satser man på reiseliv, men på en bærekraftig måte? Hvilke turister vil vi ha hit, hvor 
vil vi ta dem med, og hvorfor trenger vi dem? Dette var viktige spørsmål da partene Meløy Næ-
ringsforum, Meløy Utvikling KF, Meløy kommune og Visit Bodø inviterte til diskusjon om reiseliv 
tidligere denne måneden. 25-30 næringsdrivende, kommunepolitikere og rådgivere fra Meløy, 
Gildeskål og Rødøy var tilstede under kveldsmøtet ved Spildra skole på Ørnes. 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Før Under Etter

Vellykket bytte: generasjonsskifte er krevende i svært mange virksomheter i mange bransjer. 
På Inndyr har skiftet fra Skogvoll til Myrvang gått tilsynelatende bra. Brødrene Aleksander 
og Ørjan Myrvang kjøpte ByggTorget Bo-Teknikk fra ekteparet Lisbeth og Einar Skogvoll i fjor 
sommer, og i lokalavisa Kulingen nå i januar fortalte butikksjef Aleksander om svært hyggelig 
økning i byggevaresalget. Vi gratulerer! 
Tekst: Edmund Ulsnæs

Kronglete vei, lang prosess: staten Norge bruker enorme milliardbeløp hvert år på veiutbedrin-
ger, men behovene er store, og køen er lang. Nå nettopp kom negative økonomiske signaler fra 
Nordland Fylkeskommune, så vi må vente fortsatt tålmodig på første spadestikk for utbedrin-
gene av for eksempel Glombergan. I fjor vår skrev Ny Næring at prosjekteringen av 625-mil-
loner-satsingen nærmest var ferdig, at bompengepotensialet er 300 millioner, og at Nordland 
Fylkeskommune hadde satt av 50 millioner i perioden 2020-24. Vårt bilde av den kanskje mest 
problematiske delen av strekningen er tatt fra Setvikhaugen ved Glomfjord i oktober i fjor. 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs  

Og nå er det jammen blitt borte! 
Slitt, gammelt og forfallent har det stått en 
stund, med en usikker fremtid.
- Det tiltrekker seg jo barn som vil leke, og vi 
ser at det kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for de, 
forteller ordføreren.
Nå har kommunen kjøpt tomta fra de tidligere 
eierne, og tar på seg kostnadene for å rive 
huset. 
Etter den nye omreguleringsplanen for Reipå 
sentrum kom, ligger huset i veien for det som 
skal bli den nye utkjøringen til hovedveien.

Borte blitt
Det er fire år siden Meløy-ordfører Sigurd Stormo hadde første 
møte med grendelaget på Reipå. En løsning skulle finnes for 
det gamle posthuset! 

Reipå Knuseri fikk oppdraget med å rive det gamle posthuset på Reipå, og jammen har de vært effektive.         Her ser du bilde før, under og etter rivingen. Samlet under rivingen var f.v Frank Holdal og Sigurd Stormo fra Meløy kommune og Frank Robert Svendsgård og Jan-Kenneth Svendsgård fra Reipå Knuseri. 

- Prosjektet med den nye utkjøringen har 
vi ikke finansiert enda, men rivingen av 
posthuset er et viktig steg på veien. Det 
bidrar til bedre utsyn, og bedre trafikksik-
kerhet i krysset, sier Sigurd.
Han berømmer de tidligere eierne av 
tomta, som han sier har vært veldig kon-
struktive og positive til å finne en løsning.
Reipå Knuseri har tatt seg av rivingen, og 
skal også utføre planeringen i ettertid. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

NÆRING NY 

SJEKK UT VÅR NYE NETTSIDE!
Ny Næring endrer seg, og med det kommer det også frem spennende 
nye sider ved bedriften vår! Blant annet har vi nå i januar lansert vår 
helt egne nettside, stappfull av eksklusivt Ny Næring-innhold. Hvis du 
synes det er spennende å lese om stolte arbeidsfolk, flinke bedriftsledere, 
nye lærlinger og ikke minst se mega kule action-bilder fra mange flotte 
samarbeidsbedriftene våre så er www.nynaring.no stedet å være! Nett-
stedet har vår informasjonsmedarbeider Synne B. Ulsnæs bygget, og det 
kan hun også gjøre for din bedrift! For i 2020 er det nesten obligatorisk å 
ha en moderne, stilfull og brukervennlig nettside. Vi er tilgjengelige for en 
uforpliktende prat, så ta gjerne kontakt! 

Knut Håvard fra Ørnes har viktig region-jobb i Mowi. 
Jørn Are har viktig funksjon i driften av en industripark. 

Nathalie og Maria fikk spennende studietur til EU-hovedstaden.

NESTE UTGAVE:

Møt dem i
 

22. april!
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Viktig aktør 
blir sterkere

"Terje Kolberg (57)Molab og Kystlab ble fusjonert

SINTEF Norlab er større og mer allsidig

Styrker også Glomfjord Industripark

Oppvokst i Glomfjord som yngstebarnet til Steinar og Borghild, og der 
søsknene Kate (f. 1949), Haldis (f. -51) og Arne (f. -56) i dag er bosatt i 
Telemark. Etter grunnskolen tok Terje kjemi- og prosessfag i Glomfjord, 
før et praktikant-år i Hydro’s ammoniakkfabrikk, deretter det samme 
i laboratoriet. Etter militærtjenesten vanket fast jobb i ammoniakken 
som prosessoperatør, og skiftarbeid der fram til nedleggelsen i 1993. 
Da ble Terje hentet til laboratoriet, der han siden da har jobbet som 
laboratorietekniker, og med ulik videreutdanning underveis. På privaten 
er Terje Kolberg fortsatt bosatt i Glomfjord sammen med sin kone 
Mette, og de har barna Kristian (f. 1992) og Åshild (f. -96).

- I dette IMO-trauet er det en stålplate, og 
den varmer jeg opp med brenneren. Da skal 
gjødsla på andre siden av plata ikke ta fyr – 
det er dét jeg tester, forklarer mannen bak 
beskyttelsesbrillene og arbeidsklærne.
- Det har skjedd andre steder i verden at 
gjødsel har begynt å brenne, og vi gjør 
disse testene for Yara når det kommer nye 
spesifikasjoner på produktene deres, sier Terje 
Kolberg.

Gunstig kjennskap
Den aller mest erfarne i SINTEF Norlab-
staben er igjen ute på oppdrag for hovedkunde 
Yara Glomfjord. Til vanlig prøver av råstoffer, 
prøver av ferdig produkt. Eller måling av ut-
slipp til hav og luft, og i dag: viktig sikkerhets-
test av gjødsel som utsettes for intens varme.
- Det er viktig å ha kjennskap til produk-
sjonsprosessen, og det at jeg selv har jobbet 
i gjødselfabrikken er nok en fordel for meg i 
jobben for SINTEF Norlab. Vi utfører viktig 
kvalitetssikring for Yara, og da er det godt å 
ha kunnskap om hvordan gjødsel lages!
Han begynte nemlig sin yrkeskarriere med 
mange år som prosessoperatør i ammoniakk-
fabrikken til Norsk Hydro. Nå er han del av 
en laboratorium-stab som roterer mellom tre 
stasjoner, én måned på hver. Verdien av gjødsel 
produsert i Glomfjord beløper seg til mil-
liarder, og tjenestene fra Terje og hans kolleger 
er en essensiell del av kvalitetsmålingen før 
produktene sendes til ulike verdenshjørner.

Laboratoriet i Glomfjord Industripark spiller en viktig rolle når 
Yara produserer gjødsel for milliarder. Vi følger den aller mest 

erfarne på jobb, i forbindelse med den viktige lab-fusjonen 
som gjør fagmiljøet enda sterkere.

Terje Kolberg er den ene av fem i Molab-staben 
som etter vinterens fusjon med Kystlab er ansatt 
i SINTEF Norlab. Han har svært lang erfaring i å 
teste og kvalitetssikre gjødsel produsert av Yara 
Glomfjord. – Interessant arbeid som krever nøyak-
tighet og gode rutiner, sier han om jobben.

Vi utfører viktig kvalitetssikring for Yara, og 
da er det godt å ha kunnskap om hvordan 
gjødsel lages!

TERJE KOLBERG

Ønsket utenlands
- Nøyaktighet, presisjon. Være effektiv for å 
få unna ting, forteller han om ferdighetene 
som kreves i jobben.
- Og så lærer man seg teknikker slik at man 
ikke blir plaget – jeg har gode rutiner i 
arbeidet mitt.
Den lange erfaringen har også gitt Terje spen-
nende utfordringer også utenfor Glomfjord 
– på invitasjon fra Yara. En gang gikk turen 
til Indonesia – Yara ønsket en tredjepart i 

arbeidet med å løse utfordringer med produk-
tene overfor en kunde. Terje ble valgt.
- En annen gang reiste jeg til Nairobi i Kenya. 
Analysemetodene var ikke gode nok for å 
analysere den norske gjødsla. Jeg var der 
sammen med representanter fra Yara, og vi 
klarte å løse problemene, husker Terje.
Det var interessen for allmenne fag, ikke 
minst realfag med kjemi, som ble begynnel-
sen på hans til nå over 40 år lange karriere i 
Glomfjord Industripark.

Alltid interessant
- Kjemi betydde mye matte, mye beregnin-
ger, og dét var noe jeg likte – jeg har alltid 
vært litt nysgjerrig på å finne ut av ting, sier 
laboratorieteknikeren.
- Og på den tiden var det greit for meg å 
velge en retning der jeg kom meg relativt 
raskt ut i arbeid. De første årene gikk jeg 
skift, men da jeg stiftet familie var det godt å 
komme over på dagtid.
- 42 år, imponerende?
- Ja, det er klart det er fordi jeg trives! Dette 
arbeidet har alltid vært interessant. Og så 
lenge Yara har virksomhet her, så har det ab-
solutt føltes som en trygg jobb, som selvsagt 
vært viktig for meg. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

 

KRAFT - MOT - SAMARBEID
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Det er sterk konkurranse innen 
laboratorietjenester, med presse-
de priser der flere aktører kjøper 
tjenester utenlands.

MARIANNE JOHANSEN

Nytt år og i et større nettverk: de 5 ansatte i laboratoriet i Glomfjord Industripark har fått ny arbeidsgiver, nemlig SINTEF Norlab, som er det fusjonerte selskapet mellom Kystlab og SINTEF Molab. Fra venstre Terje 
Kolberg, Marianne Johansen, Bente Edvindsen og Lars-Jacob Angelsen

Fusjon er en prosess hvor to lette atom-
kjerner slår seg sammen til en tyngre 
kjerne, samtidig som det frigjøres betydelige 
mengder energi. 
Kilde: Store Norske Leksikon

Helt på sin plass å ta fram fysikken og kje-
mien, når vi skal omtale ferskt nytt i Glom-
fjord Industripark. For det dreide seg om å 
bli tyngre og utvikle mer energi, da Kystlab 
og SINTEF Molab ble et par fra årsskiftet. 
SINTEF Norlab.
- Vi får inn kompetanse vi ikke hadde. Vi skal 
levere en enda bedre pakke til kundene våre. 
På sikt skal vi tilby enda mer.

Sterk konkurranse
Dette sier Marianne Johansen til Ny Næring. 
Hun er gruppeleder ved laboratoriet i indus-
triparken, der Yara Glomfjord i dag er suveren 
hovedkunde. Nylig bragte hun oss den typisk 
spennende nyheten om at Kystlab – spesielt 
gode på vann, havbruk og mikrobiologi – fu-
sjoneres med SINTEF Molab – spesielt gode 
på industri, uorganisk kjemi, materialtesting 
og miljøovervåking som utslipp av gasser, støy 
og støv. Kystlab med hovedbase Namsos og 
lab-er i flere andre byer. SINTEF Molab med 
hovedbase i Mo i Rana og lab-er i Glomfjord, 

Trengte mer muskler
Større nettverk og mer mus-
kler for det tradisjonsrike 
laboratoriet i Glomfjord In-
dustripark. Den lokale lederen 
er fornøyd - hovedkunden er 
fornøyd. 

Marianne Johansen

"
Porsgrunn og Oslo.
- Det er sterk konkurranse innen labora-
torietjenester, med pressede priser der flere 
aktører kjøper tjenester utenlands. Skal man 
klare å henge med, er det viktig å ha muskler 
og bli sterkere, slik vi blir nå, forklarer hun 
bakgrunnen for fusjonen.

- Positivt for Glomfjord
Det svært profesjonelle laboratoriemiljøet 
har lang historie i Glomfjord, sammenfal-
lende med gjødselproduksjonen som har 
pågått siden 1950-tallet. Fabrikken her er 
den ene av nær 30 i Yara International, som 
er verdens ledende produsent av mineral-
gjødsel. Presise målinger av råstoff, ferdige 
produkter og utslipp – dette er et svært viktig 
laboratorieoppdrag som igjen er viktig del 
i Yara’s omfattende kvalitetssikring. Molab 
ble etablert som datterselskap til SINTEF i 
1989, og overtok i 2003 det som til da var 
kjent som Hydro-lab’en i Glomfjord.
- Dette er en kjerneleverandør for Yara 
Glomfjord og viktig for industriparken. At 
virksomheten styrkes ved en slik fusjon, og 
kan tilby ytterligere tjenester, også for resten 
av regionen, for eksempel for havbruksnæ-
ringa, er utelukkende positivt, sier Leif Kris-
tiansen, leder for Glomfjord Industripark.

Digitalisering-pluss
- På kort sikt betyr dette at vi blir en del av et 
enda større regionalt nettverk, slik at et større 
spekter av prøver kan håndteres, og raskt. Kun-
dene er opptatt av å ha kompetansen lokalt, og 
slik blir vi sterkere, opplyser Marianne.
I første omgang ligger det ikke an til at 
staben på 5 i Glomfjord kal økes, men på sikt 
ligger det absolutt til rette for dette – i roms-
lige lokaler i industriparken.

- Vi tror denne sammenslåingen skal hjelpe 
oss til en utvikling der vi digitaliserer og 
automatiserer tjenestene våre. Bidrar til 
samfunnsutvikling. Kundene trenger å være 
‘hands on’ i produksjonen sin, og da trenger 
de fortløpende tilgang til oppdaterte målin-
ger, forklarer hun.

Plass til alle
Midt-norske Kystlab spesialiserer seg på labo-
ratorieanalyser innen vann, mat og miljøprø-
ver. Med dem i folden kan dermed SINTEF 
Norlab satse langt bredere og styrke seg på 
for eksempel vannprøver og vannverk, og 
havbruk, i hele landet. I Nordland og Troms 

er Bodø-baserte Labora en annen kjent aktør. 
- Med det grønne skiftet, kravene som stilles 
til bedrifter nå og i fortsettelsen, er etterspør-
selen etter laboratorietjenester bare økende. 
Jeg er ikke i tvil om at det er plass til at både 
vi og andre aktører kan vokse, forteller Mari-
anne Johansen.
- Denne fusjonen får ingen konsekvenser 
for kundene våre, annet enn at de skal få en 
enda bedre pakke. Og flere bedrifter enn før, 
i Meløy-regionen, kan nok bli kjent med oss. 
Vi har nemlig hatt henvendelser, og nå vet vi 
at vi kan håndtere dem!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

At virksomheten styrkes ved en slik fusjon, og kan 
tilby ytterligere tjenester, også for resten av regionen, 
er utelukkende positivt.

LEIF KRISTIANSEN

Leif Kristiansen

Terje Halsan AS ble etablert av Terje Halsan i 1947, da 
Norsk Hydro begynte byggingen av gjødselfabrikk i Glom-
fjord. Det nye entreprenørfirmaet trimmet i Hydro-lagrene, 
brøytet og gjorde grunnarbeider, og under byggingen av 
Fykantunnelen på 1960-tallet sysselsatte Halsan nær 30 
personer i knusing, sprenging og frakting av masse. I dag 
ledes den tradisjonsrike familiebedriften av Terjes sønn 
Kristen, og staben på 17 personer disponerer en stor og 
moderne maskinpark. De største oppdragene utføres for 
Yara og andre produksjonsbedrifter, men firmaet leverer 
også tjenester til private i Meløy. I 2009 ble Terje Halsan 
AS tildelt Meløy kommunes næringspris.

Grunnarbeid

Brøyting 

Transport og kranbil-
oppdrag

Grus/pukk/singel/jord

Boligrigg for utleie

Containerutleie/avfalls-
håndtering

Grunnarbeid
Rivningsarbeider
Vei, vann og avløp
Slamsuging/spyling

Flytting av utstyr
Kranoppdrag
Levering av masser
Boring og sprenging

WWW.BOKSTAVFABRIKKEN.NO

post@halsan-as.no

Våre dyktige og meget erfarne sjåfører 
utfører alt du trenger av transport, løft, 

avfallshåndtering og grunnarbeid!
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- La oss si at 1 ansatt gjør 1 forbedring hver 
dag. Hvis det så er 220 arbeidsdager i løpet 
av ett år, så betyr dét 220 forbedringer, ikke 
sant?
- Og så mange forbedringer, dét vil gjøre 
en bedrift i stand til å overleve bedre i et 
marked der kundene stadig stiller nye krav. 
Og forbedringene kan gi rom for å tilby flere 
tjenester eller produkter, slik at bedriften kan 
utvikle seg. I store selskaper gir gjerne små 
forbedringer voldsomme besparelser, forklarer 
Ulla Simonsson.
Forbedringer – det er dette hun virkelig kan. 
Hjelpe bedrifter til mindre sløsing med tid 
og råvarer, fjerne flaskehalser i produksjonen, 
redusere nedetiden på produksjonsutstyret. 
Slik at flyten og lønnsomheten kan forbedres. 
Volvo, IKEA og Green Cargo. Polarplast, 
Finneid Sveis og Rapp Bomek – alle har 
de fått hjelp av Ulla og partneren Ronny 
Widerberg.

Handler om mennesker
Snødynene har dekket Storvika fullstendig, 
denne vindstille vintermorgenen. Men i 
virksomheten som nå skal portretteres, der 
koker det.
- Faktisk har vi så mye å gjøre at vi ikke helt 
klarer å hente oss inn litt underveis. Samti-
dig er vi ydmyke og glad for alle oppdrag, 
og vi vet jo at det alltid etter en oppgang vil 
komme roligere tider, understreker Ulla.
Den daglige lederen i Simonsson & Wider-
berg Lean Consulting er mye på farten, i lik-
het med sine kolleger Ronny Widerberg og 
Linus Larsson. Gode tider er også travle tider, 

men akkurat i dag treffer vi henne hjemme i 
Storvika over et kaffekrus.
- Det er en veldig spennende jobb. Det hand-
ler jo om mennesker og om lederskap. Med-
arbeiderskapet – det er da LEAN-verktøyene 
får effekt. Disse 
verktøyene kan man 
lese om – dette er 
ikke rakettforskning 
– så når vi lykkes nå, 
er det fordi vi har 
erfaring som ledere, 
og vet hvordan man skal håndtere et team og 
dra med medarbeiderne, forklarer hun.

For lite trening
Alle virksomheter både vil og må forbedre 
seg. Om ikke annet så for å kunne drive 
med overskudd, noe enhver bedrift trenger 
for å overleve og utvikle seg. Men, en daglig 

leder er presset i det daglige – tiden strek-
ker ikke til. En erfaren veileder med skarpt 

utenfra-blikk kan bli etterspurt. Simonsson 
& Widerberg.
- Koker ting alltid ned til god eller dårlig 
ledelse?
- Ja. En leder må ta ansvar for hvor bedriften 

skal. Men, det finnes jo om-
stendigheter som en lokal leder 
ikke har makt over – det kan 
være markedsmessige ting. Når 
det gjelder interne utfordringer, 
beror det veldig ofte på god eller 
dårlig ledelse, ja.

- Må man nesten være overmenneske for å 
være leder, da?

ULLA SIMONSSON,
SIMONSSON & 
WIDERBERG LEAN 
CONSULTING

- Nei…..det er riktignok noen som kanskje 
ikke bør bli ledere. Men, mange får heller 
ikke sjansen til å bli en god leder. For man 
trenger trening for å bli flink til noe, og det 
gjelder også en leder. Noen tar det lettere enn 
andre – alder betyr lite, slik jeg ser det.

Ser mye på timen
Lean-teknikkene for å fjerne flaskehalser 
og få bedre flyt – de kan brukes i alle typer 
virksomheter eller produksjon, og uansett 
stor eller liten bedrift.
- Hvor lang tid bruker du hos en bedrift, før 

du ser hva problemet er?
- Hvis jeg går rundt sammen med 1 eller 2 
ledere, kan jeg nok i løpet av 1 time se hva 
bedriften ville tjene på å endre. Det kan 
være ting som at layouten er lite gjennom-
tenkt, slik at det må kjøres eller gåes mye. 
Eller at man har lager på ulike steder. Eller 
at kundene ikke får oppmerksomhet når de 
kommer. Eller hvor oppmerksomme lederne 
er på de ansatte.
- Dere har hatt mange kunder i vårt nærom-
råde. Er lederne flinke?
- En del er veldig flinke, mens andre gjerne 
ville jobbet mer med forbedringer. Og det 

foregår en del ‘brannslukking’, men dét er 
ikke spesielt for bedriftene her i området, 
smiler hun.

Ønsker å øke
- Hvor er din egen bedrift om noen år?
- Vi har veldig mange oppdrag, og kjenner på 
at vi virkelig bidrar overfor kundene våre. Så, 
vi har vekstplaner, der vi kan tenke oss å bli 
3-5 ansatte. Markedet vårt vil fortsatt være 
Norden, og en del i Europa. Akkurat i vinter 
har vi 100 prosent eksport av tjenester, men 
vi ønsker absolutt at det skal bli enda flere 

Det er såpass travelt at det 
blir vanskelig å hente seg inn 
og tenke over veien videre. 
Men mye kundeskryt, dét får 
eksportbedriften i Gildeskål – 
den som hjelper andre bedrif-
ter å forbedre seg.

Og så mange forbedringer, dét vil gjøre en bedrift i stand til å 
overleve bedre i et marked der kundene stadig stiller nye krav. 

ULLA SIMONSSON

Etablert i juli 2012 av Ulla Simonsson og 
Ronny Widerberg, og med forretningsa-
dresse Storvika i Gildeskål. De to har 
bakgrunn fra forbedringsarbeid med 
LEAN-verktøyene – både fra bilindustrien 
i Sverige og REC Wafer i Glomfjord. I dag 
har bedriften 3 ansatte, og tar oppdrag 
for både internasjonale konserner og for 
små, lokale foretak. Kundene får hjelp 
til å redusere sløsing med tid og råvarer 
og å fjerne flaskehalser i produksjonen, 
slik at flyten og lønnsomheten kan for-
bedres. De siste årene har de hatt store 
oppdrag for virksomheter som Volvo 
Cars, Polarplast, Finneid Sveis, IKEA 
Industry, Rapp Bomek, Spenncon, Hepro 
og Green Cargo. Simonsson & Widerberg 
Lean Consulting eies 50 prosent hver av 
daglig leder Ulla Simonsson (f. 1962) og 
styreleder Ronny Widerberg (f.-56).

"
Simonsson & 
Widerberg Lean 
Consulting

Ulla
Simonsson 
(57)

Oppvokst i Mälgåsen, sørøst for 
Östersund og altså i Jämtland i Midt-
Sverige. Er siden 2010 bosatt i Storvika 
i Gildeskål. Utdannet kjemiingeniør, men 
yrkeskarrieren dreide raskt inn mot 
produksjon, kvalitetsarbeid og logis-
tikk. Har vært produksjonssjef i flere 
virksomheter, blant annet i REC Wafer 
Mono i Glomfjord fra 2010, og ble ansatt 
som fabrikksjef for SiC Processing i 
februar 2012, bare noen måneder før 
virksomheten stengte på grunn av RECs 
nedleggelser. Ulla er gift med Ronny 
Widerberg (63), og har to voksene barn 
og to bonusbarn.  

Faktisk har vi så mye å gjøre at vi ikke helt klarer å hente oss 
inn underveis. ULLA SIMONSSON

Lederen

lokale oppdrag i årene som kommer, forteller 
Ulla Simonsson.
- Men nesten litt for travelt nå?
- Ja, det går på at vi er veldig mye borte – vi 
får liksom aldri landet, og det er lite tid til 
ettertanke. Og dette er noe alle virksomheter 
trenger, for hvis ikke vil vi ikke kunne levere 
like bra tjenester, over tid. Men dette kan 
også løses ved å samarbeide med andre, ikke 
bare ved å øke selv.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Svært travle tider

100 prosent eksport

Ønsket om mer lokalt

S & W Lean Consulting-lederen om:

Ulla Simonsson leder eksporten Simonsson & 
Widerberg Lean Consulting fra basen i Storvika i 
Gildeskål. – Det er absolutt gode tider, og vi er vel-
dig mye på reise, men ønsker å få enda flere lokale 
oppdrag de neste årene, sier hun.



- Det er jeg veldig fornøyd med, jeg trives 
veldig godt her! Jeg kjenner folkene som job-
ber her godt, smiler Jostein.
Oppvokst på Reipå, Jostein har gått videregå-
ende-løpet sitt ved Meløy videregående skole 
i Glomfjord ved elektro-linja. 
- Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre etter 
ungdomsskolen, men jeg søkte elektro og 
syntes det var veldig artig. 

Tradisjon?
Også i fjor skrev Ny Næring om lærlinger 
hos Meløy Elektro som ble fast ansatt, nesten 
i det sekundet fagprøven var bestått. Den 
gangen var det Tarjei Sandaa og Jon-Eirik 
Tindvik. 
- Vi har innsett at hvis vi skal få flere fagar-
beidere i jobb, må vi lære dem opp selv. Vi 
bor dessverre litt i en utkant, og det er ikke 
så mange som flytter hit. Så hvis vi vil ha 
gode elektrikere, må vi lære de opp og ta vare 
på de, forteller Roger Stormo som er daglig 
leder i Meløy Elektro. 
Og ønsket fra bedriften er klart – beholde 

Det er viktig for 
meg å ha ting 
på stell. Det er 
sånn jeg får ro i 
hodet!

JOSTEIN MIKKELBORG

Jostein i fast jobb
Han har gått læretiden hos 
Meløy Elektro, og etter å ha 
bestått fagprøven har Jostein 
Mikkelborg (20) nå signert 
kontrakt om fast jobb! 

Jostein i Meløy! Men hva med Jostein?
- Jeg føler det er trygt å være her, jeg trives 
veldig godt på jobb og har familien og venner 
nært. I tillegg så ønsker jeg kanskje å utdanne 
meg videre ved å gå fagskole etter hvert, og 
det er Meløy Elektro veldig positiv til, så jeg 
er veldig fornøyd med arbeidsplassen min, 
smiler han. 

Spenning på jobb
For tiden jobber Jostein på prosjekt i 
Aspdalen på Ørnes, hvor det jobbes med å 
ferdigstille nye leiligheter som skal selges og 
leies ut.

Jostein Mikkelborg trives godt i jobben hos Meløy Elektro, og forteller om en spennende og variert arbeidshverdag – midt i blinken for han! 

- Jeg er veldig glad i jobben min, og får lov til å 
jobbe med mye forskjellig, slik at jeg blir gan-
ske allsidig. Jeg er som type veldig nøye, og det 
er viktig for meg å ha ting på stell. Det er sånn 
jeg får ro i hodet, ler han. 
Han forteller videre om yrket han har valgt seg, 
og at det 
Jostein er sønn av Trond Mikkelborg og Beate 
Henningsen. Han er oppvokst på Reipå, men 
bor i dag på Ørnes med samboer Julie Olsen. 
Jostein har tre eldre søsken – David Leonhard-
sen, Barbro Leonhardsen og Tord Mikkelborg. 

Tekst og foto. Malin B. Ulsnæs

I fjor skrev Ny Næring om Jon-Eirik Tindvik og Tarjei Sandaa som fikk fast jobb hos 
Meløy Elektro med rykende ferskt fagbrev. Nå ansetter bedriften også Jostein Mik-
kelborg. 

- Hvis vi vil ha gode elektrikere må vi lære de opp selv, sier Roger 
Stormo som er daglig leder hos Meløy Elektro, her sammen med 
Jostein Mikkelborg. 

Fagprøve, så fast jobb

Liker å ha tingene på stell

Utdeling av stipend er ikke unikt, 
det er det mange skoler som gjør. 
Det som er spesielt hos skolen på 
Inndyr er hvor mange elever som 
får stipendet! Totalt var det 40 styk-
ker som kvalifiserte seg til den gjeve 
summen på 4000 kroner.

Gode søkertall
- Stipendet er oppnåelig for alle 
elvene på VG1 å få. Kravene for å 
motta det er at elevene må bestå alle 
fagene de tar, samt ha god orden og 
oppførsel, sier Kjersti. 
Tidligere har dette vært et rekrutte-
rings-tiltak for både VG1-klassen, 

Stipend til førsteklassingene
- Det vi kaller ‘rekrut-
teringsstipend’ har 
vært utdelt til elevene 
i mange år, og er et 
veldig godt samarbeid 
mellom KigOK og lo-
kale bedrifter! Forteller 
formidlingskoordinator 
ved Meløy videregå-
ende skole avdeling 
Inndyr Kjersti Meland. 

Camilla Høiby Kristensen fra KigOk delte ut stipendene sammen med Martin Wold fra Mowi. Her er det Jan-Charles Magnussen som mottar stipendet. 

Formidlingsko-
ordinator ved 
MVGS avdeling 
Inndyr Kjersti 
Meland fortel-
ler om gode 
rekrutteringstall 
til skolen, og at 
elevene setter 
pris på stipen-
det de får!

samt VG2 Akvakultur, men fra 
og med i år gis det kun til VG1-
elevene. Camilla Høiby Kristensen 
fra KigOK, som delte ut stipendet 
sammen med Martin Wold fra 
Mowi, forklarte for elevene at det 
ble gjort fordi søkingen til Akva-
kultur er veldig god, og at det ikke 
er ønskelig å gjøre forskjell på de 
som går Akvakultur og de som går 
Fiske og fangst på VG2.

Glade elever
Stipendet deles ut to ganger i året, 
og totalt har elevene mulighet for 
å få 8000 kroner, 5000 fra lokale 
bedrifter og 3000 fra Opplærings-
kontoret. Halvparten deles ut på 
høsten og halvparten på våren, 
denne utdelingen har funnet sted 
hvert år siden 2008.
- Vi vet jo at elevene er glade for 
å få de pengene, og vi håper jo 

det motiverer de til å jobbe bra 
på skolen. Også er det jo så klart 
ønskelig at det skal bidra til god 
rekruttering, uten at vi ønsker at 
elevene skal gå her for pengenes 
skyld, smiler hun.

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs
 

Tidsbilde februar 2020: for deg som 
ikke jevnlig oppsøker, passerer eller bor 
på Ørnes i Meløy, kan Ny Næring rap-
portere om fortsatt fin Reipå Knuseri-
framdrift i Aspdalen. Et raskt ettermid-
dagsbilde mandag i denne uka viser 
to anleggsmaskiner i travelt arbeid 
for å fjerne den store støttemuren og 
redusere berghammeren som til nå har 
gjort den nederste delen av Aspdalen-
veien så trang. Vei, vann og avløp 
skal på plass, og gang- og sykkelvei. 
Dermed også god adkomst til og fra 
det kommende leilighetskomplekset 
Ørneshaugen Panorama. 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 



Med fullt fokus på hva en god søknad og 
CV er, og hvordan den utformes, arrangeres 
søkedagen nok en gang hos Meløy videregå-
ende skole avdeling Glomfjord. 
- Jeg begynner prosessen hvor jeg snakker 
med elevene helt fra de begynner hos oss, 
om hva de burde tenke på gjennom hele 
prosessen frem mot at de skal få seg læreplass, 
forklarer Ingebjørg ivrig.

Alt skal klaffe
Og det er mye å tenke på, helt fra starten av, 

- Det er veldig bra for oss elevene med en 
sånn dag, vi får god hjelp til det vi trenger for 
å skrive en bra søknad og god CV, forteller 
Jørgen Øvrebø (17). 
Han gikk på linjen teknikk og industriell 
produksjon på VG1, og nå på mekanisk. 
Samlet sitter alle elevene klare for læretid 
i kinosalen i Meløy kulturhus. Inviterte er 
tidligere elever ved skolen, nå lærlinger i 
bedrifter, samt Geir Inge Hansen fra Ørnes 
Omsorgssenter. 

Det å velge
Tross lystig og god stemning, kjenner en litt 
på alvoret i det hele. Et samlet rom med unge 
mennesker, som nå står foran et viktig livs-
valg. Hvor vil de tilbringe læretiden sin? Ikke 
nok med at valget skal tas, det skal i tillegg 
utformes en profesjonell og bra søknad, og så 
må jo jobben søkes på.
- Jeg synes det er veldig bra at vi får sitte sam-
let i lag å gjøre dette, fordi da har vi samme 
fokus alle sammen, og kan hjelpe og motivere 
hverandre, sier Kaia Elvine Køllersen Ditlev-
sen (17) som går kjemi og prosess ved skolen. 
For Kaia var valget av skole det riktige, og 
linja kjemi og prosess passet henne perfekt. 
Er valget av læreplass like åpenbart?
- Man har kanskje gjort seg opp noen tanker 
om hva man vil gjøre, sånn som meg for 
eksempel, jeg vil ut på plattform, smiler hun.

Viktige hjelpere
Hun forteller videre at å høre erfaringene fra 
nåværende lærlinger i de aktuelle bedriftene 
var veldig nyttig og at hun lærte ting hun 
ikke visste fra før.

Nå søker de!
En viktig dag for skolen, og en 
enda viktigere dag for elev-
ene – søkedag ved Meløy vi-
deregående skole i Glomfjord! 

Jørgen Øvrebø er midt inne i sin søkeprosess, sammen med sine klassekamerater, og roser søkedagen for å tilby mye og god informasjon om prosessen fra skole til lærebedrift. 

Virksomhetsleder ved Ørnes omsorgssenter Geir Inge Hansen satte fokus på mangel på menn i 
omsorgsyrker, og oppfordret spesielt guttene til å gå den veien. 

- Jeg synes det er veldig bra at vi kan få gjøre dette i lag, og motivere hverandre! Forteller Kaia. F.v Tom Andreas 
Olsen (helse og oppvekstfag), Kaia Elvine Køllersen Ditlevsen (kjemi og prosessfag), Jørgen Øvrebø (TIP Mekanisk) 
og Hekmat Mohammed (elektrofag)

"Det er veldig nyttig å høre det de fortalte 
om hvordan søknadsprosessen er, og hvor-
dan det var å være på intervju. Det gjør at 
man kan forberede seg godt!

JØRGEN ØVREBØ

- For eksempel så lærte jeg at Aker BP, som er 
et oljeselskap, ikke har noen landanlegg. Men 
at de legger til rette for lærlinger som meg 
som blir 18 år sent på året, slik at man kan 
få være ute. Så det hjelper meg litt i proses-
sen, med hvor jeg skal søke og sånn, forklarer 
hun. 
- Det er veldig nyttig å høre det de forteller 
om hvordan søknadsprosessen er, og hvordan 
det var å være på intervju. Det gjør at man 
kan forberede seg godt, smiler Jørgen. 

Trenger guttene
Det er femte året denne søkedagen i 
Glomfjord arrangeres for VG2-elevene i 
Glomfjord. Også med er VG1 elevene som 
går helse og oppvekst, som allerede på andre 
året sitt får prøve seg ute i bedrift, i en såkalt 
vekslingsmodell, hvor de veksler mellom en 
uke på skolen og en uke ute i bedrift. Også 
til stede på søkedagen var Geir Inge Hansen. 
Han er virksomhetsleder hos Ørnes omsorgs-
senter, og en mulig arbeidsgiver for elevene 
som går helse- og oppvekstfag.
- De elevene som er aktuelle lærlinger hos 

Den gode støttespilleren
- Det er femte året vi arrangerer søkedag, og i fjor opplevde 
vi at alle elevene som søkte fikk læreplass, så det er en viktig 
dag! smiler Ingebjørg Sandaa Bjørklund, formidlingskoordina-
tor ved Meløy videregående skole.

Som formidlingskoordinator har Ingebjørg Sandaa 
Bjørklund en stor og viktig rolle i søknadsproses-
sen til de kommende lærlingene. – Vi hjelper til så 
godt vi kan, men til syvende og sist er det elevenes 
ansvar! 

oss har en vekslingsmodell, og den er jo 
kjempebra for de elevene som kanskje sliter 
litt på skolen, men som gjør det veldig bra 
ute i praksis.

Fordommene
Han setter pris på muligheten til å prate med 
elevene, og legger vekt på at han ønsker å 
fremme omsorgsyrker for spesielt gutter.
- Det er nok fortsatt litt fordommer rundt 
det å bli helsefagarbeider eller sykepleier 
for gutter, spesielt når de er ungdommer og 
påvirkes av kompiser og klassekamerater.
Han forteller videre at han opplever av og 
til gutter som velger å bli lærling i industri-
bedrifter, men som senere finner sin plass i 
helse-sektoren, og at det er viktig å fremheve 
denne veien som en reell mulighet fra begyn-
nelsen av. 
- Det er en mangel på menn generelt i 
helse-sektoren, så vi ønsker oss så klart flere! 
Avslutter han.

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

for elevene. Alt fra hvordan de oppfører seg 
når de er ute i praksis hos bedrifter, til hva de 
legger ut på sosiale medier kan spille en rolle 
når de nå til slutt skal søke.
- Jeg ser jo at elevene helt i begynnelsen av 
videregående-løpet kanskje ikke skjønner helt 
hvorfor de må tenke på det allerede da, men 
når de har vært på utplassering noen ganger 
så blir de med en gang mer motiverte.
Og med suksess-tallene fra fjoråret kan 
man konkludere med at Ingebjørgs metode 
fungerer!

Deres ansvar
Jobben hennes som formidlingskoordinator 
ved skolen går ut på å ha full oversikt over 
alle elevene, og deres behov.
- Jeg kjenner godt til de enkelte, fordi jeg 
jobber mye og tett sammen med dem igjen-
nom disse to årene, og da vet jeg hvem som 
kanskje trenger litt mer hjelp enn andre.
Et viktig valg skal tas, og Ingebjørg er en god 
og viktig støttespiller for elevene som er midt 
oppi dette spennende valget.
- Skolen hjelper til med det vi kan, men jeg 
synes det er veldig viktig at elevene forstår 
at dette er deres ansvar! Det er ingen som 
skriver den søknaden for dem, det må de 
gjøre selv! 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs



- Grattis med læreplass hos Yara, Andreas!
- Hehe, jo takk for det. Jeg har vært lærling 
i fullgjødsla hos Yara nå siden september, og 
jeg synes det er veldig spennende og trives 
kjempegodt. Jeg valgte jo kjemi og prosess 
fordi jeg synes det er et spennende felt, og 
det er mange ting jeg kunne tenke å lære 
meg. Jeg er opprinnelig fra Tverlandet, der 
er jeg født og oppvokst. Så har jeg gjort 
litt forskjellig etter ungdomsskolen, jeg har 
blant annet gått mekanisk og helse og opp-
vekst. Og så har jeg jobbet som telefonselger 
i Spania, hehe, så det er først nå jeg virkelig 
har funnet ut hva jeg ønsker å gjøre. Når jeg 
søkte læreplass fikk jeg først tilbud fra Equi-
nor om å dra til Hammerfest, men så fort 
jeg fikk tilbud av Yara takket jeg ja til det. 
Mye på grunn av at jeg trivdes så godt der på 
utplassering, men også fordi jeg har flyttet 
mye på kort tid, og ønsker å bli værende her 
i Glomfjord hvis jeg har mulighet.

- Hva er det som er så bra med Yara?
- Jeg opplever det som en veldig trygg og 
stabil bedrift. Og så var jeg sommervikar der 
sommeren før jeg begynte som lærling, og 
kjente litt til kollegaer og rutiner fra før av, 
noe som er en kjempefordel. Og så trives jeg 
godt i Glomfjord, det er stille og rolig, og 
jeg har fått en del venner her nå. På fritiden 
liker jeg å spille litt data-spill, eller så vasker 
jeg litt hjemme, hehe. Men etter nattskift er 
det søvn som står øverst på lista. Jeg håper jo 
å få lov til å jobbe videre på Yara etter endt 
læretid, så hvis jeg får tilbud om det takker 
jeg absolutt ja! 

Andreas er sønn av John-Harald Stendal 
og Ann-Berit Myrland. Han har to eldre 
brødre, 24 og 36 år. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

Alder: 22 år
Bosted: Glomfjord
Yrke: Lærling i 
kjemiprosessfaget, Yara

Grattis!

Andreas Myrland
Stendal

HALSA BYGG AS
Dalheimveien 2

8178 Halsa
Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

ØRNES BLIKK AS
Kystveien 106

8150 Ørnes
Telefon: 75 75 41 40

/950 47 129
post@ornes-blikk.no

INDUSTRIVISUALISERING AS
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord 

Telefon: 75 75 70 00
www.invis.no
post@invis.no

MELØY BEDRIFTSSERVICE AS
Postboks 17, 8161 Glomfjord

Telefon: 75 71 99 00
www.mbs-as.no 
post@mbs-as.no 

BILFINGER
Ørnesveien 3

8160 GLOMFJORD
Telefon: 03247 

www.is-norway.bilfinger.com/
glomfjordmail.is.no@bilfinger.com

TERJE HALSAN AS
Garasjeveien 5
8160 Glomfjord

Telefon: 75 75 25 91
Telefon: 48 27 48 27
post@halsan-as.no

EWOS
8178 Halsa

Telefon: 55 69 70 00
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O R G A N I C

SELSTADVINDUET AS
Selstadveien 65
8149 Neverdal 

Tlf.: 75 72 12 40
www.selstadvinduet.no
post@selstadvinduet.no

NÆRING NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY NY 

SIMONSSON & WIDERBERG
Lean Consulting AS

8145 Storvik
Telefon: 90 61 18 74

www.swlean.com
info@swlean.com

ARNØYBYGG AS
Dronningensgate 32, 

8006 Bodø
Arnøy Gård, 

8136 Nordarnøy 
Tlf. 92674000

www.boligpartner.no
salten@boligpartner.no

GLOMFJORD INDUSTRIPARK
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord

Tlf. 75 71 99 00
www.glomfjordindustripark.no

Kontaktperson: 
Leif Kristiansen, avdelingsleder

Tlf. 41458827
Epost: leif.kristiansen@yara.com

MOWI NORWAY AS
8161 Glomfjord
Tlf. 21562440

 www.mowi.com

Våre gode 
partnere
Innholdet i dette 
bladet er laget på 
oppdrag for våre 
over 20 faste sam-
arbeidspartnere i 
Meløy, Rødøy, Gil-
deskål og Bodø. Ny 
Næring AS profilerer 
disse virksomhetene 
ved å møte stolte ar-
beidsfolk og fortelle 
om deres satsinger 
og suksesshistorier.

På disse sidene og 
på et annet sted 
i bladet finner du 
oversikt over alle 
partnerne, og infor-
masjonen du trenger 
for å kontakte dem 
direkte. 



I INVIS VISER VI KUNDENE VÅRE HVORDAN FRAMTIDEN KAN SE 
UT. MED VÅR STERKE KOMPETANSE I BRUK AV 3D-VERKTØYER, 
KAN VI GJØRE EN VIRTUELL BEFARING FØR BYGGING OG LØSE 
PROBLEMER FØR DE OPPSTÅR. SLIK SPARER VI KUNDENE FOR 
BÅDE RISIKO, TID OG PENGER. 

Industrivisualisering AS (INVIS) ble etablert av Bjørn-Wiggo Eriksen i 2006, og har sin hovedbase i Glomfjord Industripark, og distrikts-
kontor i Mo Industripark. Bedriften er ledende innen bruk av VR-teknologi, og de 11 ansatte har spesialisert seg på avansert skanning, 

3D-modellering og prosjektering, ikke minst for store industri- og produksjons¬bedrifter. I 2008 mottok INVIS NHO Nordlands 
Nyskapingspris, og året etter Sparebank1 Nord-Norges Næringspris. ISO-sertifisert i 2013, og daglig leder er Pål Einar Olsen.

Industrivisualisering AS, Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Telefon +47 75 75 70 00 | E-post: post@invis.no | www.invis.no

- Om jeg har savnet å være leder? Ikke 
nødvendigvis, for når du skal ha folk direkte 
under deg, blir dagene nødvendigvis mer 
uforutsigbare, og det kan være behagelig å 
‘bare’ være ingeniør. Men, de siste årene har 
vært veldig god læring for meg, før denne 
nye jobben.
Sier sivilingeniøren i kjemi. For nå blir han 
leder igjen så det holder, Ørjan Johannes-
sen. Som Yara’s nyoppnevnte driftsleder for 
fullgjødselfabrikken, blir han på et vis daglig 
leder for avsnittets noe nær 60 ansatte. Og 
for en årsproduksjon på røffli 900.000 tonn 
mineralgjødsel.

Helt ny stilling
- Systematikk. God planlegging. Holde fokus 
på de tingene som er aller viktigst. Det er 
nok dét jeg er aller best til, mener han.
- Vi har jobbet veldig mye med målstyring 
de siste årene. Jeg ser tydelig at når man er 
veldig konkret på hvor man skal, så blir det 
også mye lettere å oppnå forbedringene og 
resultatene underveis. Forbedringsarbeid er 
så mangt, og Yara Glomfjord har vært flinke 

Fikk ny lederjobb
Han har hatt ‘fri’ fra rene 
lederjobber noen år. Men nå 
har Yara Glomfjord utpekt 
ham til en viktig rolle. Og 
Ørjan tenker forbedring. 

Han var nyutdannet kjemiingeniør i 2001, og fylte flere lederroller i REC Wafer før han ble ingeniør i Yara Glomfjord, Ørjan Johannessen. Nå har han tiltrådt ny stilling som driftsleder i fullgjødselfabrikken

Ørjan har lang erfaring med forbedringsarbeid. På dette bildet ser vi ham i sving da Yara-staben bygde 
miniatyr brusfabrikk. Som et ‘kick-off’ da det internasjonale forbedringsprogrammet Yara Production 
System ble rullet ut fra 2018.

og er allerede høyt rangert blant fabrikkene. 
Men, samtidig er det viktig å forberede seg 
grundig til senere, for det vil alltid komme 
enda tøffere tider.
1. februar tiltrådte Ørjan altså i nyopprettet 
stilling som driftsleder i ferdigvareområdet 
til gjødselfabrikken. Ny stilling, ikke minst 
for å forbedre. Enda tettere kontakt med 
skiftledere og operatører, og det systematiske 
vedlikeholdet – det som skal forebygge uøn-
sket stopper eller lavere produksjon.

Lang erfaring
- Vi har fortsatt mye å gå på, ja. Når vi 
opplever havari, er miljøet her veldig flinke 
til å komme raskt i gang igjen. Men med 
god planlegging kan vi også bli flinkere til å 
unngå at havariene faktisk oppstår, understre-
ker han.
- Og så dreier det seg om å få maks ut, når 
løypene faktisk går. For å bli enda bedre vil 
vi nok være avhengig av fortsatte investerin-
ger, ikke bare til å sikre fortsatt drift, men 
prosjekter som kan senke kostnadene våre pr. 
produsert tonn gjødsel.
Midt i disse utfordringene har Ørjan allerede 
stått lenge, etter snart 8 år i ingeniørstillinger 
i fabrikken. Men nå altså i en definert leder-
rolle under fabrikksjef Øyvind Jenssen.
- Erfaringen min fra REC-årene med LEAN, 
kontinuerlig forbedringsarbeid, ja, det har jeg 
nytte av hver eneste dag!

Enda tettere
Ørjan ble nemlig tildelt lederroller helt fra 

han som nyutdannet kjemiingeniør kom til 
Glomfjord Industripark i 2001 – til REC-
forgjenger SiNor. Produksjonssjef, kvalitets-
sjef.
- Hvordan vil staben merke at de har fått deg 
som driftsleder?
- Mye godt arbeid er gjort i mange år, så det 
er litt vanskelig å si. Men ja, jeg vil nok få 
mulighet til å jobbe enda tettere på skiftleder-
ne enn produksjonssjefen har hatt anledning 
til. Så kanskje vil ting gå enda litt fortere 
unna i det daglige.

- Og to kontorer bortenfor deg sitter din far, 
Helge Bjarne, som nesten er blitt en levende 
legende i fabrikken?
- Ja, og han er på vedlikehold, så jeg samar-
beider mye med ham. Han er noe å strekke 
seg etter, for min del – han er nesten som et 
orakel – jeg kan spørre ham om nesten alt, 
og vite at jeg får et rett svar, smiler Ørjan, 
som to og et halvt tiår yngre enn sin far og 
arbeidskollega Helge Bjarne.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Det kan være beha-
gelig å ‘bare’ være 
ingeniør. Men, de 
siste årene har vært 
veldig god læring 
for meg, før denne 
nye jobben.

ØRJAN JOHANNESSEN"



- Gratulerer med læreplass, Martin!

- Jo takk! Jeg begynte her som lærling 
i september i 2019, og har jo da ett og 
et halvt år igjen, og jeg stortrives. Jeg er 
opprinnelig fra Bærum, hvor jeg bodde i 
fem år. Så bodde jeg et år i Østerdalen, hvo 
min far er fra. Og så har jeg nå bodd på 
Halsa i 13 år. I utgangspunktet hadde jeg 
lyst til å bli litt forskjellig, jeg var innom 
tanken på å bli bonde fordi min far har 
drevet med gårdsdyr. Jeg vurderte også å 
bli snekker eller maskinfører. Og gikk fak-
tisk en måned på en snekkerlinje i Svolvær, 
men det var ikke noe for meg. Så da fikk 
jeg begynne på skolen i Glomfjord, og gikk 
teknikk- og industriell produksjon der. 
Mens jeg gikk på skolen fikk jeg være på 
utplassering hos Cargill, og jobbet der som 
vikar i påskeferier og vinterferier, og jeg ble 
forelsket i jobben med en gang. 

- Hva er det du liker så godt med jobben 
din?
- At arbeidsdagene er varierte, og at man 
ikke må gjøre det samme om og om igjen. 
Det er alltid ett eller annet nytt å gjøre el-
ler lære, det synes jeg er veldig spennende. 
Arbeidsoppgavene mine består av alt mulig 
rart, alt fra demontering av pumper til 
sveising. Så det er veldig moro å holde på, 
og man rekker ikke å bli lei av arbeidsopp-
gavene, fordi de er så ulike, og man får 
prøve seg på så masse forskjellig. Når jeg er 
ferdig som lærling håper jeg at jeg får fast 
jobb her. Det er målet. Jeg trives så godt 
her, så jeg ingen grunn til å skulle begynne 
en annen plass hvis jeg har mulighet til å 
fortsette her. Martin er sønn av Agnes Me-
rete Solhaug og Amund Fjerdingsgjelten. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs

Alder: 18 år
Bosted: Halsa
Yrke: Lærling som industri-
mekaniker, Cargill

Grattis!

Martin Amund 
Solhaug

- Det er veldig greit å ‘være i lag’ om dette, 
og kunne støtte og hjelpe hverandre, 
siden vi begge er i samme båt og skjønner 
hva den andre også går igjennom, smiler 
Martin. 
Forskjellige bedrifter
Han, opprinnelig fra Grønøy, og Kristina, 
opprinnelig fra Bodø, bor sammen i leilig-
het på Inndyr, og tilbringer skolehverdagen 
der sammen. Til tross for det ser de ikke 
mørkt på å søke læreplass på forskjellige 
bedrifter, og kanskje havne fra hverandre.
- Vi er ganske vant til å være borte fra 
hverandre, siden vi begge er utplassert på 

forskjellige plasser i praksis og sånt, så det 
tror jeg går veldig fint, sier Kristina. 
Begge to går VG2 Akvakultur, og skal 
etter endt læretid ende opp med tittelen 
‘driftstekniker’.

Skyhøy interesse
 Det siste året har elev-tallet på den vide-
regående skolen på Inndyr bokstavelig talt 
skutt i været. I år er det 28 elever på VG2 
Akvakultur, sammenlignet med de 11 elev-
ene året før. Hvorfor er det så spennende 
med fisk?
- Jeg tror det har litt med at arbeidet er 

veldig variert. Ingen dag er lik, en dag kan 
det være blikkstille på havet, en annen er 
det full storm. Man må innrette seg etter 
forholdene, og vet aldri helt hva man får, 
forklarer Martin. 
Og det er Kristina helt enig i.
- Man lærer noe nytt hele tiden, og det er 
en veldig spennende og utfordrende næ-
ring. Og for min del passer det meg veldig 
bra, da jeg egentlig ikke er så veldig glad i 
skole, men trives best i praksis. Og det får 
vi masse av her, smiler hun. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

Søker sammen – 
støtter hverandre!
Tiden for å søke på læreplass er for yrkesfag-elevene kommet. På Inndyr søker kjæresteparet 
Martin (18) og Kristina (18) samtidig, og er en god støtte for hverandre i prosessen! 

Totalt 
gjennom-
førte Martin 
6 intervjuer 
med bedrifts-
ledere i løpet 
av søke-
dagen, her 
svarer han på 
spørsmål fra 
representan-
ter fra Nova 
Sea. 

Kjæresteparet Martin og Kristina støtter hverandre igjennom søke-prosessen på veien mot læreplass i bedrift! – Det er fint å kunne ha hverandre, smiler 
Martin.

NÆRING NY 

STOLT AV BEDRIFTEN DIN, 
STOLT AV DE ANSATTE, 

VIL VISE DERE BEDRE FRAM?

Kontakt Edmund for en uforpliktende prat: 
edmund@nynaring.no, tlf. 99299908

Ny Næring AS profilerer næringslivet. Og dét 
er vi ikke så verst gode på. 
Lurer du på hva vi kan levere? Vi

 lager tekst, foto, reportasje
 bygger nye nettsider
 drifter nettsider
 drifter profiler i sosiale medier
 produserer foto og film



- Å ta inn folk langveisfra fungerte dårli-
gere enn jeg hadde håpet på, så da tenkte vi 
litt annerledes, forteller daglig leder Lasse 
Willumsen i Polarplast AS.
For når kundene nærmest roper etter tjenes-
tene dine, og dere er bare 2 ansatte, hva gjør 
du som daglig leder? Jo, du sørger selvfølgelig 
for å ansette, styggfort! Gildeskål-bedriften 
Polarplast har gjort dette raskere enn de fleste 
– staben har vokst med 11-gangen på 7 år! 
Og by the way så har driftsinntektene økt 
med 7-gangen i samme periode….Men, det 
var dette med folk. Han sier han har tenkt 
annerledes?

Én og én flink mann
- Ja, vi har satset på lokale folk. Og om de 
ikke har hatt rett kompetanse, så har vi sett 
på om de er rette typen, har de rette holdnin-
gene og passer i gruppa vår, forklarer Lasse.
- Så: vi tok inn en snakker og lærte ham å 
sveise i plast. Vi tok inn en mekaniker og 

Å bygge, med bra folk
Det går an å vokse styggfort 
og likevel ikke forhaste seg. 
Altså i rekrutteringsarbeidet. 
Vi presenterer: Polarplast!

Om de ikke har hatt rett kompetanse, 
så har vi sett på om de er rette typen, 
har de rette holdningene og passer i 
gruppa vår.

LASSE WILLUMSEN

- Med denne måten å rekruttere på har vi også fått tilleggskompetanse inn i bedriften, som er viktig for å utføre oppdragene våre i praksis, sier Lasse Willumsen, 
som har 11-doblet staben i Polarplast løpet av få år.

Lasse Willumsen "
lærte ham å sveise i plast. Vi tok inn en pro-
sessoperatør, en blikkenslager, en industrime-
kaniker, og de ble flinke plastsveisere, skjøn-
ner du? Og på denne måten har vi også fått 
en masse tilleggskompetanse inn i bedriften, 
som vi dessuten ser er viktig å ha for å kunne 
utføre oppdragene våre i praksis.
Slik kan man altså bygge en høy-kompetent 
spesialleverandør til havbruk og annen pro-
duksjonsvirksomhet. Av de 10 siste ansatte 
har Lasse hentet noen i Bodø, men ikke 
minst tidligere ansatte i Glomfjord Industri-
park-miljøet.

Stab med tipsere
Det er en spesielt kraftig veksthistorie vi 
snakker om nå. Polarplast har flere år på rad 
vært kandidat til den ettertraktede Gaselle-
prisen fra Dagens Næringsliv. Med hovedbase 
på Inndyr og avdeling i Glomfjord er drifts-
inntektene økt fra cirka 0 til 29 (!) millioner 

på få år.
- Saken er at det ikke bare er jeg som har 
jobbet med rekruttering. De ansatte har vært 
med - de har tipset om folk, sagt at ‘han er 
flink, han bør vi ansette’. Og man legger jo 
hodet litt på blokka, når man sier slikt, sant, 
så all ære til de ansatte!
- Men skal veksten fortsette like raskt?

- Mnæi….det kan nok hende vi er noen fler 
om 5 år, ja. Men, vi har ingen store ekspan-
sjonsplaner. Nå er vi opptatt av å konsolidere. 
Vi har sertifiseringer som skal på plass, så nå 
jobber vi hardt på kvalitet og konsolidering, 
sier Lasse Willumsen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Vi hadde bodd i Meløy i nesten 20 år da vi 
flyttet, så det var jo litt rart så klart. Men det var 
midt opp i avviklingen av SiC Processing, og den 
prosessen der var veldig tung. Det å måtte sis opp 
mange flotte, dyktige medarbeidere var tøft. Så 
der og da var det veldig godt å legge noe av dette 
bak seg og flytte, forteller hun.
Sammen med mann, Sture Karlsen og deres to 
barn Johan og Ingrid pakket Wenche sakene og 
forlot Meløy. 

Bodø fristet
- Vi hadde det veldig bra i Meløy, og ungene ser 
på Meløy som deres hjemplass. Men vi blir nok 
værende Bodø! Sier Wenche. 
For det er mye som frister i Bodø for Wenche, 
blant annet en veldig spennende jobb.
- Jeg ble kontaktet om en jobb som avdelingsdi-
rektør for flyplass og flyplass-sikring i utgangs-
punktet. Så byttet jeg jobb internt for tre år siden, 
og jobber nå som direktør for fagavdelingen. 
Også Sture har en spennende jobb å gå til, som 
leder for Caverion Prosjekt Bodø.

Tilbakeblikk
Enda en gang ser vi 15 år tilbake i tid, og vi har 
funnet frem noen utklipp fra Industrifolk i 2005. 
Da kunne vi også lese om Ewos, nå Cargill, på 
Halsa som doblet produksjonen sin, og passerte 
milepælen på 100.000 tonn laksefor i 2004. 
Daværende produksjonsleder Robin Dahl fortalte 
om systematisk jobbing på en rekke områder i 
fabrikken, og en god og fleksibel stab som jobbet 
knallhardt for arbeidsplassen sin. Den daværende 
fabrikksjefen, Odd Svein Hjerte, kunne fortelle at 
de opplevde at kundene var godt fornøyde. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs

Den gang da
I 2005 møtte vi Yara-sjef Wenche 
Olsen, som oppdaterte Industrifolk 
på hvordan produksjonsåret 2004 
hadde gått. I 2012 flyttet Wenche 
med mann og barn til Bodø, og 
begynte i ny jobb hos Luftfartstil-
synet.

Daværende Yara-sjef Wenche Olsen oppdaterte Industrifolk på ståa i fabrikken. I 2012 flyttet Wenche med familien til Bodø.

Wenche er i dag i spennende jobb hos Luftfartstil-
synet. – Vi hadde bodd i Meløy i 20 år, og ungene 
ser fortsatt på det som hjemplassen sin. Men vi blir 
nok værende i Bodø, forteller hun. Foto: privat

Utklipp fra Industrifolk i 2005. Heia Cargill! 

Det er i år 16 år siden bladet IndustriFolk ble etablert for å profilere bedrifter i Glomfjord Industri-
park. I dag heter bladet Ny Næring, og er et regionalt profileringsblad for virksomheter i fire 
kommuner. I hver utgave i 2020 henter vi fram noen minner i form av klipp fra IndustriFolk.Tilbakeblikk



Jan-Kenneth 
Svendsgård (38)

Og med en sånn innstilling er han en viktig 
og god mann for arbeidsgiveren - nylig fikk 
han designe den ny-innkjøpte maskinen han 
selv skal bruke. 
- Jeg fikk ansvaret for dét ja, hehe. Selgeren 
ringte meg på oppfordring fra sjefen, og jeg 
fortalte hva maskinen skulle ha, og maskinen 
ble moderne og bra, så det er jo litt moro, 
smiler han. 

Grunnleggende interesse
Siden august 2011 har Jan-Kenneth vært en 
fast del av Reipå Knuseri-staben, og ifølge 
han selv visste han allerede i barneskole-alder 
at det var maskinfører han skulle bli!
- Det er en sånn grunnleggende interesse jeg 
har i meg, for maskiner og maskinføring, sier 
han.
Født og oppvokst på Reipå i 1982, så fort 
Jan-Kenneth hadde gjort unna ungdomssko-
len begynte han på mekanisk linje ved videre-
gående skole i Glomfjord. Så reiste han til 

Trygg hos knuseriet
- Jeg mener det er å forvente at når man har betalt for en jobb hos oss, så 
skal det være strøkent når vi forlater! Jan-Kenneth Svendsgård (38) hos 
Reipå Knuseri trekker på skuldrene, som for å si; såpass må det være! 

"

Profilen
Fauske for å utdanne seg til å bli maskinfører, 
og i militæret hvor han startet læretiden sin. 
- Det har liksom aldri vært noe annet, jeg har 
kjent det i meg fra barndommen. Litt påvir-
ket av de rundt meg kanskje, bestefaren min 
Johan Svendsgård drev anleggsfirma på Reipå 
før i tiden. Det ble det rette for meg også!

Trives med ansvar
Etter det obligatoriske året i førstegangstje-
nesten, gjorde Jan-Kenneth ferdig læretiden 
hos Elvenes Transport & Maskin i Ballangen, 
hvor han også opparbeidet seg viktig og god 
arbeidserfaring i totalt 6 år. Før han begynte 
hos Reipå Knuseri jobbet Jan-Kenneth også 
en stund hos PK Strøm i Bodø.
- Da fikk jeg være med på utbyggingen av 
Hovdejordet sykehjem, og var litt sånn halv-
veis formann, kan man kanskje si. Det var 
en veldig god erfaring, man får et ‘boost’ i 
arbeidsmoralen når man har ansvar for noen 
under seg igjen, man tar mer ansvar for job-

ben som skal gjøres, reflekterer han. 
Og bedre arbeidsmoral kan man trene opp, 
men for Jan-Kenneth har det alltid vært 
viktig.
- Joda. Jeg tror alle har godt av å kjenne på 
litt ansvar, og å kjenne litt på hvordan det er 
å være arbeidsgiver. Da har man bedre forstå-
else for sjefen, og man ligger ikke hjemme 
fordi man ikke gidder å dra på jobb, utdyper 
han.

Det gode miljøet
Og med dét kommer det også en fleksibel 
jobb med mye frihet.
- Vår daglige leder Frank Robert Svendsgård 
er veldig flink, og gir oss mye frihet på jobb. 
Jeg er ofte ute på oppdrag alene, og er min 
egen sjef. Fleksibiliteten, friheten og det gode 
arbeidsmiljøet er de tingene som gjør at jeg 
trives så godt på jobb!
Etter mange år i Reipå Knuseri kjører han 
oftere og oftere forbi prosjekter han selv har 
vært med på å bygge frem.
- Den stolthetsfølelsen når man kjører forbi 
ett av sine egne prosjekt, er kanskje ikke like 
sterk som den var i begynnelsen. Men jeg 
merker det jo litt av og til, som for eksempel 
promenaden ved badeplassen på Stia, dét er 
en jobb jeg er stolt av!
Også på fritiden har Jan-Kenneth nok å 
bruke tiden på, og spesielt en hobby opptar 
en god del av fritiden hans.
- Jeg liker jo å jobbe med gamle biler, og har 
for tiden en 1928 Chevrolet som jeg jobber 
litt på og kjører rundt med, dét synes jeg 
gøy! smiler han, og viser frem et bilde av det 

sjeldne kjøretøyet på mobilen. Fordelt på han 
og kona Lillian Renate Johansen har de fire 
barn, tre av de er ‘fastboende’ hos paret på 
Ørnes.
- De skal kjøres til dansetrening, eller ridning 
eller noe annet, så det er alltid noe som skjer, 
og det kan jo være heftig til tider, men det 
gjør ingenting! smiler Jan-Kenneth. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

Oppvokst på Reipå, i dag bosatt på Ør-
nes med kone Lillian Renathe Johan-
sen, og tre ‘fastboende’ barn. Mellom 
seg har paret fire barn til sammen. Et-
ter ungdomsskolen gikk han mekanisk 
linje i Glomfjord, før han deretter gikk 
VG1 Maskinfører på Fauske. Startet 
læretiden sin i forsvaret, og fullførte 
den hos Elvenes Transport & Maskin 
i Ballangen, et firma som i dag ikke 
lengre eksisterer. Han har også jobbet 
hos PK Strøm i Bodø, og hos Semek på 
Neverdal som industrimekaniker, før 
han begynte hos Reipå Knuseri i 2011. 

Jan-Kenneth Svendsgård 

Reipå Knuseri

Jeg tror alle har godt av å kjenne på litt 
ansvar, og å kjenne litt på hvordan det er 
å være arbeidsgiver.

JAN-KENNETH SVENDSGÅRD

Jan-Kenneth er i sitt ess hos Reipå Knuseri. Her jobbes det i den ny-innkjøpte maskinen, den som Jan-Kenneth selv fikk være med å ‘designe’. 



- Ja, hva skal man si. Det er jo litt spesielt, så 
klart. Jeg har jo vært på en del slike arran-
gementer, for kollegaer som har gått av med 

Roger feires av
I 42 år har Roger Midthun 
(65) hatt arbeidsplassen sin 
i ‘parken’, nærmere bestemt 
Yara Glomfjord. Etter så 
mange år i tjeneste, går han 
nå av med pensjon, og fikk 
oppmerksomheten som følger 
med dét! 

Jeg har jo vært på en del slike 
arrangementer, for kollegaer 
som har gått av med pensjon. 
Men det er litt merkelig når det 
plutselig er meg!

ROGER MIDTHUN

Da HIAF fylte 100 år i 2013 lagde Ny Næring bok, der mange viktige personer i fagforeningens historie ble 
trukket fram. Blant andre Roger, som i mange år hadde lederposisjoner i foreningen. 

En fin feiring sammen med gode kollegaer og gode kaker må til når Roger avslutter yrkeslivet sitt hos Yara Glomfjord. 

Mette Kolberg gav Roger en avskjedsgave – i form av en ‘ordsky’ fra kollegaene. Her stemte kollegaene 
frem hvilke ord som beskriver Roger best, og det var ordet ‘engasjert’! 

pensjon. Men det er litt merkelig når det 
plutselig er meg, ler Roger forsiktig.
I kantina hos MBS i Glomfjord samlet det 
seg i overkant av tjue stykker, klare til kake-
spising og mimring sammen med Roger. 

Tro tjeneste
For så klart må en slik mann feires. Han blir 
av kollegaer beskrevet som en kunnskapsrik 
og engasjert elefant, altså i betydningen at 
Roger glemmer sjeldent noe. Og det kan 
være en fordel, for han har hatt nok å henge 
fingrene i opp igjennom årene. Blant annet 
har han ved to tilfeller vært i lederposisjon i 
HIAF - leder fra 1995-2002 og nestleder fra 
2016-2018. 
- Det er nok kanskje det jeg vil trekke frem, 

fra alle mine år i Yara. Det å få være leder i 
HIAF var veldig spennende. Da jeg først fikk 
den rollen, hadde jeg ikke gått i rekkene som 
tidligere ledere hadde gjort. Så det ble en 
bratt læringskurve, humrer han. 
Når han nå skal inn i pensjonist-tilværelsen 
har ikke Roger lagt alt for store planer. Litt 
reising til Syden, samt litt oppussing og 
vedlikehold hjemme står på agendaen. Men 
det aller viktigste for Roger er at han har noe 
å gjøre.
- Ja, det må jeg. Hvis ikke så bi e tullåt!

God kollega
Innkjøpssjefen hos Yara Glomfjord, Trond 
Trana, var også til stede og hadde gode ord å 
si om kollegaen sin.

- Jeg har jobbet med Roger i rundt et år nå, 
og han har vært en utrolig flott kollega å ha. 
Han er dedikert og står på, og har mye og 
god erfaring som kommer bedriften til nytte 
gang på gang, så det blir så klart leit at han 
ikke skal være med oss videre, smiler Trond 
med kake i hånda. 
Også Mette S. Kolberg, innkjøper hos Yara, 
hadde avskjedsord til Roger. Hun delte også 
ut en ‘ordsky’, som var hjemmelaget fra de 
ansatte. Altså et slags diplom, med de ordene 
som kollegaene til Roger syntes passet best 
for å beskrive han. Og det ordet som beskrev 
han best, og sto i størst skrift? Engasjert!

Tekst: Malin B. Ulsnæs
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Vi har ledige læreplasser fra 
1. september 2020 i følgende fag:

KJEMIPROSESS- OG 
PRODUKSJONSTEKNIKKFAG 

Krav til søkere:
• Være motiverte med interesse for fagene og evne til å vise initiativ. 
• Fullført og bestått Vg2 (eller være elever på Vg2 med eksamen våren 2020). 
• For søkere innen produksjonsteknikkfag stilles det i tillegg krav om bilsertifikat  
 (i løpet av 2020)
   
Vi tilbyr:
• En lærebedrift som har lang erfaring med lærlinger, og gir fagopplæring av høy  
 standard 
• Interessante arbeidsoppgaver i et faglig sterkt og godt arbeidsmiljø.
• Gode lønns- og arbeidsvilkår
• Mulighet for sommerjobb før oppstart

Etter endt læretid og bestått fagbrev vil du være en attraktiv fagarbeider for fremtidige 
ledige stillinger hos oss, eller hos annen arbeidsgiver. 

Yara Glomfjord behandler søknader og inngår avtale om læreplass fortløpende.  

Søknad sendes snarest til Opplæringskontoret i Meløy på e-post:  post@mbs-as.no.

Har du spørsmål kan du kontakte opplæringskontoret ved
Bente tlf.nr.: 952 87 566 eller Thomas tlf.nr.:  930 06 114.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å løse 
problemet med økende matman-
gel i Europa. Selskapet har i dag en 
verdensomspennende tilstedevæ-
relse med 17 000 ansatte på 60 
lokasjoner over hele verden. Ved Yara 
Glomfjord, som er verdens nordligste 
produsent av mineralgjødsel, er vi i 
dag 170 fast ansatte. Hovedvekten 
av disse arbeider i Salpetersyreområ-
det, Ferdigvareområdet eller Pakke-
ri-, Kai- og Lagerområdet.  Vi har for 
tiden 18 lærlinger som inngår i disse 
områdenes ulike skiftordninger.



Visste du at Glomfjord Industripark alene 
har et større forbruk av vann enn alle 
bedriftene og alle innbyggerne i hele 
Bodø? Hele 4.000 kubikkmeter med 
iskaldt vann fosser hver eneste time ned 
fra Hydrodammen og Glomfjordfjellene. 
I industriparken kjøler vannet for det 
første ned ovnene i Yara’s syrefabrikk, 
men fordeles også til andre virksom-
heter. Normalt bruker Bodø om lag 24 
millioner kubikkmeter vann på ett år, 
mens Glomfjord Industripark passerer 30 
millioner…..

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE ARBEIDSFOLK NY 

Visste du at...

Neste utgave 22. april

Ofte tar vi i Ny Næring stilige bilder på jobb, og de liker vi å vise frem. Sånn som dette - en tunnelåpning! Tunnelen kalles gjerne ‘Tunnel 3’, og er den øverste på fjellveien fra Fykan og opp til Storglomvassdammen. 
Bygget i 1988, byggherre var Statkraft, men selve veiprosjektet ble utført av entreprenør Astrup Høyer AS, som en del av Svartisen-utbyggingen. Historisk sett var dette adkomstvei for byggingen av Storglomvass-
dammen og Holmvassdammen. I dag er den adkomstvei for drift og vedlikehold av Statkraft sine reguleringsanlegg. I tillegg er veien åpen for allmennheten, og kan benyttes for atkomst til fjellet. Tunnelen er ca. 700 
m. lang og har en stigning på 1:8. Tekst: Malin B. Ulsnæs. Foto: Edmund Ulsnæs


