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Oslo-gutten, som ble reipåværing i 2008, 
blir nestleder i Glomfjord-bedriften. 
Gjennom årene med oppbyggingen av 
NC har Anders hatt ulike roller, han har 
vært økonomi- og HR-sjef, og jobbet 
med finansiering og kommunikasjon.
- Norwegian Crystals har vært den beste 
arbeidsplassen og arbeidsgiveren jeg har 
hatt, jeg har fått muligheten til å jobbe 
med mange ulike områder. Det har vært 
givende og spennende samtidig som det 
har vært utrolig hektisk med mye job-
bing, sier han. 

Tror på NC
- Hva vil du 
huske best fra 
tida i NC?
- Det gode 
samholdet, 
og gjengen som står på med et smil om 
munnen til tross for tøffe endringsproses-
ser. De har levert en forbedrings-prosent 
i produksjonen som er utrolig bra! Det 
som har imponert meg aller mest er men-
neskene som jobber på fabrikken, de har 

Anders skal utvikle
Anders kom til et veivalg i 
arbeidslivet, han valgte Vitar 
AS etter 5 år i Norwegian 
Crystals (NC). 

Det som har imponert meg aller 
mest er menneskene som job-

ber på fabrikken, de har en stå-
på-vilje som er helt fantastisk! 

ANDERS STRØM

en stå-på-vilje som er helt fantastisk! 
NC gikk til permitteringer i september 
2018 etter et stor pris-crack på wafer-
markedet på sommeren. Etter nyttår var 
produksjonen i gang igjen.
- Jeg har klokkertro på at NC har alle 
muligheter til å få det til basert på den 
jobben som er lagt ned i bedriften i løpet 
av denne høsten. Samtidig er de avhen-
gige av finansiell backing for å kunne 
utvikle seg videre.

Nye utfordringer
Det kom til et punkt da Anders kjente 
at nå var det på tide med en endring, og 
han valgte Vitar AS.
- Hvorfor dette valget nå?
- Etter 5 år i NC med veldig mye hektisk 

jobbing var det 
tid for å prøve 
noe nytt, og 
valget falt på 
Vitar As. Der skal 
jeg jobbe med 
forretnings- og 
konseptutvikling 

av de ulike prosjektene selskapet har i 
dag, og eventuelt nye selskaper. 
Anders har lang kommersiell og salgsmes-
sig erfaring, og kombinert med Olsens 
historie med gründervirksomhet, mener 
Anders at de kan utvikle Vitar AS videre. 

- Jeg kan lære mye av ham, og få være 
enda mere kreativ.
Anders tror at den erfaringen han har fra 
NC med systematisk og strukturert job-
bing gjennom kontinuerlig forbedring kan 
komme til nytte i Vitar. Han mener dette 
er avgjørende for å få realisert alle idéene 
som ligger på bordet. Hotell Svart er ett av 
prosjektene han skal gripe fatt i.

Tekst: Astrid Berbusmel og Edmund 
Ulsnæs
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Oppvokst og bosatt på Engavågen. Elek-
trofag vg1 og vg2 ved Meløy videregå-
ende skole, læretid hos Meløy Elektro 
der han er fast ansatt fra 25. februar i år. 
Sønn av Petter og Liv Tindvik, og har en  
lillesøster og en lillebror.

 TARJEI SANDAA (20)

Oppvokst og bosatt i Neverdal. Elektrofag 
vg1 og vg2 ved Meløy videregående skole, 
læretid hos Meløy Elektro der han er fast 
ansatt fra 25. februar i år. Sønn av Kjetil og 
Monika Sandaa, og har en storesøster og en 
lillesøster.

 JON EIRIK TINDVIK (20)

ANDERS STRØM (39)

- Dette er en viktig og god signering for vår 
del, fastslår Meløy Elektro-sjef Roger Stormo.
- Jon Eirik og Tarjei var nok mer nervøs 
enn jeg var, i forkant av fagprøven! Nå er 
vi fornøyd og litt stolt over at vi hjulpet to 
lærlinger fram til å bli montører. Og, at de 
ville ha fast jobb hos oss!

- Jeg er heldig
Ordreboka er mer enn full for tiden, og 2019 
blir travel for Meløy-bedriften. Dette var 
litt av bakteppet da to unge og dyktige nylig 
kunne ta helg med bestått fagprøve, og møn-
stre på jobb mandag morgen som fast ansatte 
elektromontører.
- Jeg kjenner meg heldig. Det er ikke alle 
20-åringer som kan gå rett inn i fast jobb 
etter læretiden. Nå kan jeg fortsette i trygge 
omgivelser som jeg kjenner godt, og med folk 
jeg trives veldig godt sammen med! sier Jon 
Eirik Tindvik.
- Dette er jeg veldig fornøyd med. Nå trenger 
jeg ikke stresse med å lete etter jobb andre 
steder, og får ro og fred til å tenke over om 
jeg senere skal ta mer skole eller ikke, mener 
Tarjei Sandaa.

Fagprøve, så fast jobb
Fagprøven bestått fredag et-
termiddag - fast jobb i samme 
bedrift fra mandag morgen. To 
20-åringer fra Meløy har fått en 
knallastart på yrkeskarrieren. 

- Det er ikke alle 20-åringer som kan gå rett inn i fast jobb etter læretiden – jeg kjenner meg heldig, sier Jon Eirik Tindvik (t.v.). 
Nylig signerte han arbeidskontrakten og ble fast ansatt hos Roger Stormo i Meløy Elektro. Til høyre arbeidskameraten Tarjei 
Sandaa, som både har tatt skole og læretid sammen med Jon Eirik. 

Jeg kjenner meg heldig. Det 
er ikke alle 20-åringer som 

kan gå rett inn i fast jobb etter 
læretiden. 

JON EIRIK TINDVIK

Det er en viktig måte å re-
kruttere på, og flertallet av 

dagens ansatte har faktisk vært 
lærlinger hos oss.

ROGER STORMO

Lite stille
For ham stod det mellom elektrofag eller 
kjemiprosess, da han i 10. klasse hospiterte 
ved ulike videregående skoler. 
- Jeg ville bli elektriker fordi det er lite stil-

lesitting, det skjer noe hele tiden - og masse 
forskjellig, sånn at man sjelden gjør det 
samme to dager på rad.
- Enn du, Jon Eirik?
- Under hospiteringen fikk jeg sitte med en 
koblingsjobb sammen med en elev, og da vi 
fikk det til etter å ha plagdes litt, så likte jeg 
det veldig bra. Faren, moren og søsteren min 
jobber i helsesektoren, så jeg ville gjøre noe 
helt annet, smiler han.
- Spesielt godt liker jeg å jobbe med belys-
ning. Jeg følger litt med i blader og på nett, 

Oppvokst i Oslo, bosatt på Reipå siden 
2008. Gift med Linda Johanne, 3 barn 
på Charlotte Felicia (3), Casper Andreas 
(8) og Victoria Margrethe (10). Befals-
skole i Harstad, etterfulgt av to år i 
infanteriet i Nord-Norge der han traff 
Linda. Tok bachelor i eiendomsmegling, 
finans og jus parallelt med jobb i sik-
kerhetsseksjonen på Stortinget. Lang 
erfaring fra eiendomsmeglerbransjen, 
arbeidet i Sparebank1 Nord-Norge 
i 3 år før han begynte i Norwegian 
Crystals i 2014.  Styreleder i Meløy næ-
ringsforum. Fra 1. januar 2019 ansatt 
som nestleder i Vitar AS.

og når jeg kan gi råd til kundene om hvordan 
de skal løse belysningen i et rom, og de blir 
fornøyd – ja, da synes jeg det er veldig artig!

Godt marked
Meløy Elektro AS er lærling-bedriften 
framfor de fleste. Før Jon Eirik og Tarjei ble 
fast ansatt, var hele fem av de 16 i staben lær-
linger! Og når en ny rekrutteres kommende 
sommer, fortsetter bedriften med fire i lære. 
- Det er en viktig måte å rekruttere på, og 
flertallet av dagens ansatte har faktisk vært 

lærlinger hos oss, opplyser Roger.
Tre ansatte søkte andre utfordringer i fjor, 
og i tillegg til signeringen du ser i denne 
artikkelen, leter han nå etter ytterligere 1-2 
elektrikere.
- Ja, aktiviteten vår er god i år. I bunnen 

ligger to store oppdrag – 15 leiligheter for 
Halsa Bygg på Ørneshaugen, og så er det det 
nye omsorgssenteret på Ørnes. Men i tillegg 
er markedet veldig godt på servicetjenester, 
der vi har mange gode og faste kunder som 
etterspør oss, forteller Roger Stormo fornøyd.

Det sies at Anders visstnok kan «selge sand i Sahara». Han har slut-
tet i Norwegian Crystals til fordel for jobb som nestleder i Vitar AS. 
Foto: Edmund Ulsnæs
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Etablert i 2002 og eies av Meløy 
Næringsutvikling AS (34 prosent), Bodø 
Industri AS (21), Yara Norge AS (20), REC 
Wafer Norway (20) og Mowi (5). Tilbyr 
tjenester til både private og bedrifter, for 
eksempel kurs og opplæring, kantine-
drift, vaktmestertjenester og transport. 
Styreleder er Børge Bøyum (f. 1975) 
i Bodø Industri AS, og daglig leder er 
Mary-Ann Selfors (f. 1954).

 MELØY BEDRIFTSSERVICE

- For oss er det et poeng å styrke oss på 
kurstilbud. Og vi liker å kunne gi et tilbud 
lokalt, istedenfor at de som trenger kursene 
må reise til Bodø eller andre steder, forklarer 
administrasjonsleder Lill Andersen i Meløy 
BedriftsService (MBS).
- Og vår bedrift vil gjerne ha flere bein å stå 
på. Da er det veldig spennende med et slikt 
kurssamarbeid der vi kan bruke kompetansen 
vi allerede har i bedriften, mener daglig leder 
Karin R. Sandvik i Gode Øyeblikk AS.

Allerede påmeldinger
For i år innleder de to bedriftene det de 
håper skal bli et godt og langvarig samarbeid. 
Allerede et halvt år før den første prøve-
steinen, er faktisk de første påmeldingene 
kommet. 
- Og dét er et 40-timers HMS-kurs for ver-
neombud og andre tillitsvalgte, et kurs vi skal 
gjennomføre midt i september, forteller Lill.
- Å lede slike kurs er ikke kjernevirksom-
heten i Gode Øyeblikk, men siden jeg har 
bakgrunn fra tidligere Polarsirkelen HMS og 
samarbeider med Line V. Bang, er det fint å 
kunne bruke denne kompetansen i samar-
beid med MBS, sier Karin.
Femdagerskurset er lagt til ukene 38 og 39, 
og er lovpålagt for svært mange virksomheter 

i Meløy.
- Og vi ønsker å styrke oss på kurstilbud i 
hele regionen, så vi distribuerer kursplanen 
vår også i Gildeskål og Rødøy, opplyser Lill.

Meningsfylt, systematisk
40-timerskurset har ved tidligere anledninger 

Og vi liker å kunne gi et tilbud 
lokalt, istedenfor at de som 

trenger kursene må reise til 
Bodø eller andre steder.

LILL ANDERSEN

Samarbeid om gode tilbud
Et helt nytt kurssamarbeid gir 
næringslivet en lokal mulighet. 
Til å få på plass et viktig og 
lovpålagt femdagerskurs.

vært tilbudt gjennom Polarsirkelen HMS, 
senere Hemis. Nå tar Meløy BedriftsService 
det inn i sin katalog.
- Både det fysiske og psykososiale arbeidsmil-
jøet blir tema, sier Karin.
- Det er kanskje ikke alle som tenker over 
det i det daglige, men både ansatte og ledere 

har et klart ansvar for arbeidsmiljøet. Kurset 
skal være meningsfylt, der deltakerne lærer 
å jobbe systematisk med å få til, og opprett-
holde, et godt arbeidsmiljø.

Fokus på tidlig-demens
Gode Øyeblikk er den første private tilby-
deren av helsetjenester i sitt slag i Meløy-
regionen. Bedriften holder til i ‘Fyret’, sitt 
eget aktivitetshus på Ørnes, og har dagtilbud 
for personer som er rammet av demens. Det 
viser seg at en liten del av befolkningen også 
rammes av tidlig-demens, altså mens de fort-
satt står i arbeid, og da oppdages det gjerne 
av kollegene før familien. 
- En slik situasjon kan være vanskelig å hånd-
tere, men man må ikke nødvendigvis slutte i 
arbeidslivet, forteller Karin.
- Derfor vil vi bidra til bevissthet rundt dette, 
og sammen med Karin tilbyr vi et firetimer-
skurset ‘Demens i yrkesaktiv alder’, sier Lill. 
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Eies 65 prosent av Karin R. Sandvik (f. 
1973) og 35 prosent av Siv Helskog (f. 
1975). Leverer tjenester til private og det 
offentlige, beregnet på mennesker med 
funksjonsnedsettelser, og har spesialkom-
petanse på demens. Tre heltidsansatte, ak-
tivitet i Meløy, Bodø og Fauske. Styreleder 
er eiendomsutvikler Inge Henning Andersen 
(f. 1973), som også er styreleder i Bodø/
Glimt, og daglig leder er Karin R. Sandvik.

 GODE ØYEBLIKK AS

KURSPLAN 2019
MARS

Maskinførerkurs           
Uke 13, 4 dager (man-tors) Kr. 6.900,-

Personlift   
Uke 13, 1 dag (fre) Kr. 2.300,-

APRIL
Gr.  Førstehjelp 

Uke 14,  1 dag (tors) Kr. 2.000,-

DHLR
Uke 15 , 4 t, utsatt til mai/juni  Kr. 1.500,-

Stroppekurs 
Uke 15,  3 dager (man-ons) Kr. 4.900,-

Traverskran kurs  
Uke 1, 2 dager (tors-fre) Kr. 3.800,-

Varme arbeider 
Uke 17, 1 dag  (tors) Kr. 2.300,-

MAI
YSK etterutdanning for yrkessjåfører  

Uke 19, 5 dager Kr. 8.500,-

Truckførerkurs  
Uke 21,  2 ½ dag teori 2 ½ dag praksis Kr. 7.700,-

SEPTEMBER
YSK etterutdanning for yrkessjåfører  

Uke 37,  5 dager Kr. 8.500,-

Demens i yrkesaktivt alder   
Uke 38, 4 timers (tirs) Kr. 1.000,-

HMS- 40t kurs    
Uke 38, 5 dager (man-ons) Kr. 7.500,-

HMS- 40t kurs
Uke 39, 5 dager (tors-fre) Kr. 7.500,

Oktober
FSE førstehjelp 3t 

Uke 41, tors - før og etter lunsj Kr. 800,-

FSE førstehjelp 3t  
Uke 42, tirs og ons – før og etter lunsj Kr.    800,-

FSE forskrift om sikkerhet ved 
elektriske anlegg  6t (ons) 

Uke 43, Kr. 2.200,-

November
Truckførerkurs 

Uke 46, 2 ½ dag teori 2 ½ dag praksis Kr. 7.700,-

Maskinførerkurs  
Uke 47, 4 dager (man-tors) Kr. 6.900,-

Personlift 
Uke 47, 1 dag (fre) Kr. 2.300,-

Varme arbeider   
Uke 47, 1 dag (tors) Kr. 2.300,-

Stroppekurs  
Uke 48, 3 dager (man-ons) Kr. 4.900,-

Traverskrankurs 
Uke 48, 2 dager (tors-fre) Kr. 3.800,-

Påmelding:  kurs@mbs-as.no 
Telefon: 75 71 92 61/95 40 18 12

Hjemmeside: www.mbs-as.no
Facebook: Meløy BedriftsService as

Alle kurs avvikles ved tilstrekkelig antall deltakere.

50-årige Håvard Hammer er 
opprinnelig fra Engavågen, og har 
tilbragt hele sitt yrkesliv i Glom-
fjord Industripark. Først som vikar 
og ekstrahjelp i daværende Hydro 
i årene 1987-95, så som elektriker-
lærling og noen vikar-år som dette, 
fram til han ble fast ansatt som 
elektromontør i 2002. 
Så har Bilfinger vært arbeidsgiver i 
alle år etter, men Håvard har vært 
nokså sammenhengende dedikert 
til vedlikeholdsoppdrag for Yara. 
Fortsatt er han Bilfinger-mann, 
men fra 1. juni i år gjør han job-
ben for ny arbeidsgiver – han er 

nemlig ansatt i Yara Glomfjord fra 
den datoen.
En annen veteran med stor V, og 
som nå også takker for seg hos 
Bilfinger, er Nils Nygård (62). 
Nils fra Glomfjord gikk av med 
pensjon fra februar i år, hele 47 år 
etter at han begynte som visergutt 
hos Norsk Hydro i 1972. Forman-
nen, arbeidslederen og elektro-
montøren i dagens Bilfinger har 
underveis hatt perioder utenfor 
portene, både utenriks og innen-
riks og i egen virksomhet. Etter 
noen år i REC Wafer ble han i 
2013 igjen ansatt som elektromon-

tør i Bilfinger. Siden 31. januar er 
han altså pensjonist på heltid.
En annen tidligere visergutt er Jan 
Arne Jensen, som bor på Ørnes. 
Og ikke nok med at han også 
begynte i Glomfjord-industrien i 
1972, han har også vært elektri-
ker i alle år, og nå han nå er gått 
av med pensjon, gjorde han det 
om lag samtidig som Nils. Jan 
Arne ble fast ansatt i nåværende 
Bilfinger i 1981, og har i likhet 
med Håvard Hammer vært utleid 
til Yara i alle år. Han jobbet sin 
siste dag for Bilfinger 30. novem-
ber i fjor.

Takk til tre
Tre veteraner takker for seg i Bilfinger. Den ene skifter arbeidsgiver, de andre 
to forlater arbeidslivet.

Han mistet mange i staben i fjor, 
Fred Inge Kristensen. Flinke folk 
som søkte andre utfordringer. Og 
selv om 2018-målene likevel ble 
nesten nådd, både på omsetning 
og driftsresultat, så ja: det har vært 
tøffe tak. Trenger fagfolk, men van-
skelig å finne, skummelt å ansette.
- Vi var nesten 70 ansatte for litt 
mer enn ett år siden, nå er vi bare 
52. Og fortsatt har vi ute varsel om 
permittering, selv om vi så langt har 
sluppet å sende hjem noen.

Forbedrer sammen
Bilfinger og gjødselfabrikken til 
Yara er tett knyttet i Glomfjord, 
og slik skal det fortsatt være. Men, 
begge tilhører internasjonale 
konserner der det jobbes hardt 

Mørkt og lyst 
i Bilfinger

- Ja, vi er veldig få nå. Men vi må på et vis være 
glad vi ikke er flere, slik markedssituasjonen er, 
vedgår Bilfinger-sjefen. Og der finnes lyspunkter. 

med forbedring og effektivisering 
for å beholde markedsposisjoner. 
I Glomfjord betyr dette i prak-
sis at Yara-ledelsen ‘skrur igjen’ 
pengebruken og er merkbart mer 
restriktiv på kjøp av vedlikeholds-
tjenester utenfra. Dette merkes 
godt på arbeidsmengden hos Fred 
Inge & Co.
- Men vi jobber sammen om å bli 
bedre, vi og Yara, vi hjelper hver-
andre. Over tid har vi i Bilfinger 
uansett vært veldig klar over at vi 
må skaffe oss andre bein å stå på, 
og der lykkes vi med en god del, 
forteller han.

Hyggelig akva-nyhet
Og tenker spesielt på havbruk. 
Du husker kanskje Ny Næring-

oppslaget i mai i fjor? Da smilte 
to Bilfinger-karer på forsiden 
– travelt opptatt med å bygge 
en pilotversjon av et helt nytt og 
semi-lukket system for oppdrett. 
Stedet var Breivika i Skjerstad, og 
samarbeidspartnerne var Salten 
Aqua og TechnipFMC.
- Nå har vi fått klarsignal for 
byggingen av en pilot nummer 2 
på samme sted, og der har vi både 
Polarplast og INVIS sammen med 
oss. Dette samarbeidet er midt i 
blinken for oss, og da får vi det litt 
slik vi vil: at Glomfjord-miljøet 
blir helt avgjørende i denne satsin-
gen, smiler han.

Gode Øyeblikk har spesialisert seg på demensomsorg, og nå innleder Meløy-bedriften kurssamarbeid 
med Meløy BedriftsService. Her ser vi miljøarbeider og leder for dagtilbudet for personer med demens, 
Aileen Skaugvold, sammen med Alexander Elvegård. De arbeider i Fyret, bedriftens aktivitetshus.

Fred Inge Kristensen og staben har hatt rikelig med utfordringer det siste året, og 
det er fortsatt tøffe tider. Men også lyspunkter, forteller han i denne artikkelen. 
Klippet er fra Ny Næring 30. mai i fjor.

Karin R. Sandvik (t.v.) og Lill Andersen.
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    JAN FREDHEIM (52)

Han har alltid trent, Jan Fredheim. Som 
voksen gjorde han treningen til hobby og 
livsstil. Og nå, etter 23 års drift av trenings-
senter i heimhusan, i heimbygda, fortsetter 
han å investere tungt i trening. I samarbeid 
med Solhaug Byggevare.
- Stadig flere ser nytten av å trene, og gjør 
det året rundt. Nå har jeg troen på at folk 
både er interessert i å løpe og i andre og mer 
varierte treningsformer, sier han selv.

Nytt nå: løpebane
Det er denne troen som får neverdalingen 
til å investere nye 3,3 millioner kroner i år. 
Altså i ytterlig forbedring av Meløy Sol og 
Trening i Neverdal.
- Innendørs løpebane på 40 meter og mer 
friareal som passer til gruppetrening og vari-

Bygger trening, igjen
Hobbyen har blitt en livsstil, og 
gjennom dette har han investert 
tungt for å gi lokalbefolkningen 
et stadig bedre treningstilbud. 
Nå bygger 52-åringen ut, på 
nytt.

Nå har jeg troen på at folk 
både er interessert i å løpe 

og i andre og mer varierte 
treningsformer.

JAN FREDHEIM

erte øvelser, ramser han opp.
Jan har det siste året prosjektert, og nå snart 
gjennomført, en 175 kvadratmeter stor 
utbygging av treningssenteret i Eidbukta. 
I tillegg kommer privat leilighet og annen 
tilpasning og bruksendring av bygningene. 
Her hvor han alltid har bodd – bygget står 
der fjøset var i oppveksten hans.
- Man må fornye et slikt senter hele tiden, 
ellers drar folk andre steder. Vi har utvidet 
åpningstidene etter hvert, og prøver å være 
fleksible slik at kundene kan trene når de vil.

Liker, investerer
De fast veifarende er vant til stadige end-
ringer og utvidelser av eneboligen her ved 
fylkesveien, den som nå er like mye nærings-
bygg som bolighus. Dette årets utbygging 
er imidlertid mer ruvende og synlig enn 
noe tidligere, der den har spist seg i retning 
fylkesveien. Det langstrakte utbygget i to 
etasjer skal også begrense musikkstøy overfor 
treningsstudioets naboer.
- Lønnsom drift? Nei, omsetningen på 
800.000 kroner i året er ikke noe å bli rik av, 
smiler Jan.
- Daglig leder Inger har en deltidsstilling, 
men for meg er dette bare en hobby.  Det er 
jo fordi jeg har god inntekt fra jobb i Nord-
sjøen at jeg kan drive med dette. Jeg liker å 
drive med dette, og prøver å investere i nye 
ting når det er gode tider med bra pågang. 
Siden jeg eier bygget selv, kan jeg heller ut-
sette å få inn husleia, hvis det er veldig rolig 
i senteret.

Får konkurranse
- Du sier at prisene på trening har stått nes-
ten stille i disse over 20 årene?
- Ja, så skal man utvide driften må man selge 
til flere, få flere kunder. Derfor blir det spen-
nende å se hvordan det blir nå, når vi utvider. 
Selv har jeg ikke helt hatt troen på dette med 
å tilby personlig trener, forklarer han.
- Så får vi se hvordan det blir framover, med 
konkurransen fra de som etablerer trenings-
senter på Ørnes.
Forteller han som investerer tungt i sin egen 
hobby. Og i lokalbefolkningens treningsmu-
ligheter. Solhaug Byggevare sluttfører hans 
nye utbygging i sommer.

Arnøy Brygge vil 
satse på kort-
reist mat. Og da 
sesongens meny 
skulle planlegges, 
inviterte daglig 
leder John Kris-
tian Karlsen en 
kjendis-kokk som 
også hentet inn 
tang fra fjæra på 
Nordarnøy. Jon 
Aga er kjent fra 
kokkelandslaget, 

Kjendiskokken hjalp 
med nye impulser

- Vi er utrolig stolte av at han 
kom hit! smiler Arnøy Brygge-
sjefen. Den hardt-satsende 
reiselivsbedriften hentet kjen-
diskokk da staben skulle sne-
kre sommermenyen.

John Kristian Karlsen. 
Foto: Edmund Ulsnæs

Det flotte personalet vårt er internasjonalt 
med ansatte fra Litauen, Polen, Sverige, 

Nederland og Tsjekkia, men råvarene henter 
vi helst mer lokalt.

JOHN KRISTIAN KARLSEN

og har drevet Vega Havhotell i en årrekke. 
I fire dager hadde han nylig workshop med 
personalet ved Arnøy Brygge. Resultatet 
ble menyen som gjestene kan velge fra 
kommende sesong.  

Lokalt fokus
- Hvorfor nettopp Jon Aga?
- Kokken vår, Rimantas Juskenas, kjen-
ner Jon fra før, og vi er utrolig stolte over 
at han kom 
hit! smiler 
John Kristian 
Karlsen.
- Han tilførte 
kokkene våre 
nye impulser, 
og alle jobbet 
sammen for å 
sette sammen menyen for sesongen 2019. 
Fokuset er på kortreist mat med råvarer fra 
vår region. 
- Det flotte personalet vårt er internasjo-

nalt med ansatte 
fra Litauen, Polen, 
Sverige, Nederland 
og Tsjekkia, men 
råvarene henter vi 
helst mer lokalt.

Variert tilbud
John Kristian forteller om kjøtt fra leve-
randør på Sørarnøy, fisk fra lokale fiskere, 

salt fra 
Salt-
strau-
men, 
ost fra 
Kjer-
ringøy 
– og 
tang fra 

fjæra som tørkes, males og blandes i smør! 
På menyen står også tangkrabbesuppe med 
krabbe fra teiner som henger fra brygga. 
Som en del av workshopen med Jon invi-

terte restauranten til 5-retters meny, og ca. 
40 personer fikk smake på nye og spennen-
de retter. En stolt kjøkken-gjeng mottok 
ros for de mange gode smakene. 
- Vår største utfordring er å få en jevn 
strøm av gjester gjennom hele året. Vi 
mener at den nye menyen basert på kort-
reist mat vil friste enda flere hit! sier John 
Kristian.
Arnøy Brygge, som har vært i drift i 10 år, 
har altså planene klare for sesongen med sitt 
havrettsbord, 5-retters meny og søndagsbuf-
fet gjennom hele våren og sommeren. 

Tekst: Astrid Berbusmel

Oppvokst og fortsatt bosatt på Sandaa 
ved Neverdal, der han bygde enebolig 
i 1988 og ferdigstilte treningssenter 
i kjelleren sju år senere. Tidligere 
operatør i ammoniakkfabrikken til Hydro 
og senere i råglassfabrikken samme 
sted. Har jobbet offshore siden 2001, og 
er i dag operatør for Conoco Philips på 
Ekofisk-feltet. Eier 10 prosent av Meløy 
Sol og Trening AS, der Inger Evensen (45 
%) og deres felles sønn Johan-Arild (45 
%) er øvrige eiere. 

Jan Fredheim (t.v.) gjør nok en utbygging ved sitt Meløy Sol og Trening, og har de 
erfarne Solhaug Byggevare-karene Egil Sneland og Magne Johansen (t.h.) til å 
utføre oppdraget med løpebane, nytt treningsareal og privat leilighet. 

Jon Aga (foran) og Rimas Juskenas i dyp konsentrasjon rundt nykomponerte retter 
som kommer på menyen i vår. Beate Olaussen (t.v.) og Ruta Juskeniene sørget for 
drikke som passer til maten, til gjestene. Alle bildene: Åge Larsen
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Halsa Bygg
Dalheimveien 2
8178 Halsa

Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

Meløy Energi AS
Kystveien 4
8150 Ørnes
Telefon: 75 72 01 70
www.meloyenergi.no
firmapost@meloyenergi.no

Ny Næring profilerer næringslivet i Meløy, Gildeskål og Rødøy, og først og fremst 
våre 23 faste samarbeidspartnere, som du ser presentert på disse to sidene. Ny 
Næring har som formål å finne og fortelle suksesshistorier fra disse virksomhe-
tene, og gjør dette i samarbeid med stolte ansatte og stolte bedriftsledere. Ny 
Næring produseres og gis ut av selskapet Ny Næring AS.

Våre samarbeidspartnere: NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

Helgeland Smolt AS
Reppen, 8186 Tjongsfjord
Post: 8764 Lovund
Tlf. 75 09 19 00 
Epost@novasea.no
Web.: https://novasea.no/avdelin-
ger/helgeland-smolt

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

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

Industrivisualisering as
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord 
Telefon: 75 75 70 00
post@invis.no
www.invis.no

Reipå Knuseri a/s 
Dalen, 8146 Reipå
Telefon: 414 05 549
Telefon: 417 68 198
www.reipaaknuseri.no
fransve@reipaaknuseri.no

Simonsson & Widerberg
Lean Consulting AS
8145 Storvik
Telefon: 90 61 18 74
info@swlean.com
www.swlean.com

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

Moldjord Bygg 
og Anlegg AS
Moldjord
8110 Moldjord
Tlf. 75569440
post@moldjord.no
www.moldjord.no

MELØY BEDRIFTSSERVICE AS
Postboks 17, 8161 Glomfjord
Telefon: 75 71 99 00
post@mbs-as.no 
www.mbs-as.no 

Norwegian Crystals AS
Ørnesveien 3 
8160 Glomfjord
Telefon: 75 72 32 00 
post@crystals.no
www.crystals.no

Bilfinger
Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD
Telefon: 03247 
www.is-norway.bilfinger.com/
glomfjordmail.is.no@bilfinger.com

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

Mowi Norway AS
8161 Glomfjord
Tlf. 21562440
Web.: www.mowi.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
 

Bergenske MOWI etablerte 
høsten 1985 forsøksanlegg for 
laksesmolt på det øvre indus-
triområdet i Haugvika. 1. april 
året etter ble det vedtatt å 
investere 50 millioner kroner for 
å bygge Norges største smolt-
anlegg nede ved Glomfjorden, 
og driftsleder ble Anne-Rita 
Kolberg fra Glomfjord. Anleg-
get ble i 1997 kjøpt av Hydro 
Seafood, som igjen ble kjøpt av 
nederlandske Nutreco i 2002, 
året etter at Nutreco også hadde 
kjøpt britiske Marine Harvest. 
Fra denne tiden har eier vært 
Marine Harvest, som produserer 
om lag ¼ av verdens oppdretts-
laks, og fra slutten av fjoråret 
er navnet igjen Mowi. Meløy-
virksomheten har 19 ansatte i 
klekkeri og startfôringen på øvre 
område og påvekst-avdeling 
på nedre – konsesjonen utgjør 
forbruk av 1.550 tonn fôr årlig. 
Dette tilsvarer produksjon av 12 

millioner individer på 100 gram 
hvert år, og smoltanlegget er det 
desidert største i Mowi Norway 
AS Region Nord. Daglig leder 
er Rose Olsen, og driftsleder er 
Svante Brun. 

Rose Olsen, daglig leder i Mowi Norway 
Glomfjord

O R G A N I C

O R G A N I C

O R G A N I C

Selstadvinduet AS
Selstadveien 65
8149 Neverdal 
Tlf.: 75 72 12 40 • Fax: 75 72 12 41
Epost: post@selstadvinduet.no
Web.: https://www.selstadvinduet.no/

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Arnøy Brygge AS

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

Meløy videregående skole
Hovedadministrasjonen
Pb 55, 8161 Glomfjord
Tlf. 75652500
post.meloy@vgs.nfk.no
www.meloy.vgs.no

Meløy Elektro
Kystveien 4
8150 Ørnes 
Telefon: 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

Glomfjord Industripark
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Tlf. 75 71 99 00
http://www.glomfjordindustripark.no
Kontaktperson: 
Leif Kristiansen, avdelingsleder
Tlf. 41458827
Epost: leif.kristiansen@yara.com
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- Kloke hoder i et fellesskap som 
kan jobbe sammen for å finne 
løsninger – dét liker jeg!
Smiler Freddy Nygård. Og gir 
dermed også svar på ‘Hvorfor 
valgte du INVIS’?
- Dette miljøet, og den draiven 
som er her, i arbeidet med pro-
sjekter – det er akkurat det jeg 
liker best. Og så var jeg veldig 
klar for å flytte hjem igjen, 
for jeg har funnet ut at jeg vel 
egentlig ikke er en som 
liker å bo i Bodø!

Har anlegg, rett og slett
For så er han på plass, 
ny-signeringen til Indus-
trivisualisering AS. Og 
allerede i gang med sin 
andre måned i enginee-
ring-virksomheten i Glomfjord. 
Prosjektingeniør Freddy Nygård 
har meldt overgang fra Rapp 
Bomek til noenlunde samme 
stilling hos Pål Einar Olsen, 
Bjørn-Wiggo Eriksen og de åtte 
andre i INVIS-miljøet.
- Jeg er nokså teknisk anlagt, og 
dette er interesser jeg har hatt 
siden jeg var liten gutt. Beste-
mor kalte meg for ‘teknikeren’ 
– jeg skrudde ting fra hverandre, 
forsket og satte det sammen 
igjen. Så, jeg er ganske flink til 
å se løsninger, og det er nok 
en fordel at jeg har jobbet med 
industri selv, slik mange av de 
andre i bedriften også har, for-
klarer Freddy når vi vil snakke 
om nytten INVIS vil ha av å ha 

fått akkurat ham på laget.
- Og om jeg ikke kan så mye 
annet, så KAN jeg Autodesk 
Inventor, som er det viktigste 
designverktøyet vi bruker når vi 
modellerer for kundene, smiler 
han.

Endring etter ‘sveiseastma’
Freddy (43) vokste opp på Ør-
nes og Reipå. Etter to års vide-
regående utdanning i elektrofag 

i Glomfjord, bygde han på med 
mekanisk og plate/sveis, og gikk 
fra 1997 i lære som platearbeider 
hos daværende Hydro Glom-
fjord Service. Med ferskt fagbrev 
monterte han så båtutstyr for 
Kværner i Florø, og sveiste deret-
ter fergeskrog for Helgeland 
Sveiseindustri på Nesna, før 
turen gikk til Bodø og fast jobb 
hos Vikan Sveis.
- Det meste av den tiden var 
jeg utleid til Fosen Mekaniske 
Verksted. Dette var en interes-
sant tid, der jeg blant annet var 
platearbeider og sveiser i byggin-
gen av cruiseskipet ‘The World’, 
nevner han.
- Men så fikk jeg etter hvert 
det som kalles ‘sveiseastma’, og 

måtte omskolere meg, opplyser 
Freddy.

Har holdt kontakten
Med støtte fra det offentlige tok 
han dermed bachelor i industri-
teknikk ved Høgskolen i Narvik, 
og kunne ta i bruk tittelen som 
maskiningeniør.
- Der studerte jeg sammen med 
Tor-Christian Kristiansen, men 
mens han flyttet rett til Meløy 

etterpå, og jobb hos 
INVIS, fikk jeg selv 
tilbud fra Bomek 
Consulting, og fikk 
ingeniørjobb der. Men, 
vi har hatt kontakt, og 
jeg har tidligere hatt 
dialog med INVIS 
med tanke på å jobbe 

her, forteller Freddy.
Som altså samlet arbeidserfaring 
i Bodø, der han etter hvert byt-
tet til Rapp Bomek og produk-
sjon av branndører. Til nå.
- Ja, nå åpnet det seg en mulig-
het, og jeg har leid meg et hus 
på Selstad og er glad for å være 
på plass! INVIS er veldig frampå 
i utviklinga i denne bransjen, 
og jobben er kjempeinteressant. 
Akkurat nå jobber jeg med disse 
forsterkningene i stål til veggene 
i nye Aspåsen skole, viser Freddy 
oss på skjermen.
Litt link fortsatt til Bodø, altså, 
siden INVIS-kompetansen er 
hyppig etterspurt også i fylkes-
hovedstaden.

Nygård INVIS-klar
Lysten har vært der lenge, men nå først kom åpningen. Da nølte han 
ikke, ikke-Bodø-mannen, for nå skal han spille på INVIS-laget.

Jeg er nokså teknisk anlagt, og 
dette er interesser jeg har hatt 

siden jeg var liten gutt. Bestemor 
kalte meg for ‘teknikeren’.

FREDDY NYGÅRD

Kall det gjerne et luksuspro-
blem, men å øke staben med 
noe sånt som 50 prosent i 
løpet av en vinter. Ja, fordi 
produksjonen skal økes kraf-
tig. Dét er
- Krevende, helt klart!
Fastslår han som står midt 
i alle jobbintervjuene og 
bakgrunnssjekkene og anset-
telsene. Eirik Pedersen er fra 
i november produksjonsleder 
for Cargill på Halsa, og har 
allerede styrket laget med over 
10 personer. Men mangler 
fortsatt mange.
- Vi finner ikke alle disse fol-
kene lokalt, og terskelen for å 
flytte hit er høy for mange. Og 
dyktige folk står jo som regel i 
andre jobber, forklarer Eirik.
- Men, over 50 søkte på opera-
tørstillingene vi lyste ledig, og 
17 på jobbene som mekaniker 
og elektriker. Vi er veldig 
fornøyd med interessen!

Bestemte seg raskt
Hektisk møtevirksomhet, 
midlertidige kontorplasser i 
alle hjørner. Forståelig nok: 
med nye, store kontrakter skal 
produksjonen her på Forøya 
nær dobles. 34 ansatte skal bli 
50, og 3-skift blir til 5-skift fra 
1. mai.
- Det gjør vondt å vokse så 
raskt, men dét er likevel lettere 
enn det motsatte! Og stemnin-
gen er veldig god – det er jo 
kjempespennende tider for oss 
alle sammen, sier Eirik.
Fabrikken var lenge uten pro-
duksjonsleder, men nå er det 
han som har tatt styringen, i 
nært samarbeid med fabrikk-
sjef Herulf 
Olsen. 
- Jeg søkte 
denne 
stillingen 
tidligere en 
gang, og 
etter seks 
år som re-
septlede tar 
jeg gjerne 
i på nye 
utfordrin-
ger. Så da Herulf innkalte meg 
i slutten av september, brukte 
jeg ikke mer enn to minutter 
på å bestemme meg, smiler 
Eirik.

Helt annet trøkk
Han og staben begynner 
dagen med morramøte, der 
lederne i produksjonen samles 
for å oppsummere siste døgn, 

planlegge det neste og løse 
avvik. Så skal mannskapska-
balen legges, og personalet 
følges opp. Og, altså: ledelse 
av en kraftig oppbemanning 
– staben 1. mai skal være om 
lag 50 prosent større enn i 

fjor.
- Ja, det er et helt 
annet trøkk i denne 
jobben enn i den 
forrige. Før jobbet 
jeg med systemer 
og tall,  nå jobber 
jeg med folk, og 
dét er noe helt 
annet, innrømmer 
produksjonslede-
ren.
- Tilnærmin-

gen min er enkelt og greit 
at…….i lag er vi sterke. Vi 
må løse alle utfordringene 
sammen, og det spiller liten 
rolle hva jeg mener om ting, 
hvis jeg ikke har folkene her 
med meg! Folkene er veldig 
glad i arbeidsplassen og vil 
levere på beste måte, så da 
gjør jeg mitt beste for å tilret-
telegge for dét.

Døgnet på tamp
Folk skal det altså bli mange 
fler av enn før, her i fabrik-
ken, og målet har vært at 
alle nye navn skal være klare 
nå i mars. Tiden går fort til 
1. mai, og feriekabalen er 
en ny utfordring, nå som 
produksjonen skal fra 3-skift 
til 5-skift. 
- Og midt i dette står den 
viktige produksjonslederen?
- Ja, det er litt sånn døgnet 
på tamp med jobb-ting for 
tiden. Det har vært vold-
somt med endringer siden 
jeg overtok.  Men, det er 
ekstremt viktig at folk rundt 
oss er fornøyd med det vi 
gjør framover! understreker 
Eirik.

Eirik takket ja
Staben og produk-
sjonen skal nesten do-
bles. Bra, da, at en av 
fabrikkens aller mest 
erfarne takket ja til å 
være produksjonsle-
der.

Vi må løse alle 
utfordringene 

sammen, og det spil-
ler liten rolle hva jeg 
mener om ting, hvis 
jeg ikke har folkene 
her med meg.

EIRIK PEDERSEN

Kraftig ledergruppe: Cargill har styrket lederlaget i Halsa-fabrikken foran den sterke produksjonsøknin-
gen. Fra venstre Arnstein Jensen (vedlikehold), Børge Ringøy (IKT-systemer og prosessteknologi), Eirik 
Pedersen (produksjon), Jim Egil Hansen (logistikk), Herulf Olsen (fabrikksjef), Per Olav Olsen (resept), 
Lars Benjaminsen (EHS, altså environment, health and safety) og Helen Helgesen (FSQR, altså food, 
safety, quality and regulatory).
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Etter lang erfaring som platearbeider omskolerte Freddy Nygård seg til maskiningeniør. 
Nå er han klar for innsats for INVIS i Glomfjord Industripark.

Han har jobbet i bedriften i over 20 år, som operatør og reseptleder. Nå er Eirik Pedersen fra 
Halsa blitt produksjonsleder i fôrfabrikken, og produksjonen, den skal nesten dobles i år!
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Thomas Normann Jensen (20) er en av 
de mange som i vinter og vår er blitt fast 
ansatt hos Cargill på Halsa. Etter at han tok 
fagbrev i kjemi- og prosessfaget i november 
2018, nettopp her hos Cargill, var han i 
en kort periode vikar på Elkem Rana, men 
vendte tilbake til Meløy da tilbudet om fast 
jobb dukket opp. Thomas bor i Glomfjord 
og pendler til Halsa der han skal være med 
å produsere fiskefôr sammen med mange 
andre nyansatte. 
- Jeg liker å jobbe skift, det gir en fin blan-

ding av arbeid og fritid. Artig å være med 
når fabrikken skal utvide.
Eirik Pedersen, som er produksjonssjef hos 
Cargill, forteller at han har fått utvidet 
staben betraktelig. Det er så langt ansatt ca. 
15 personer i løpet av vinteren. 
- Det er spennende tider, og det er mange 
som er rekruttert fra vår egen kommune. 
Nye kontrakter skaper nye arbeidsplasser, og 
vi har behov for fagfolk på flere områder.

Tekst: Astrid Berbusmel

Thomas tilbake
- Dette er skikkelig fin variasjon i undervis-
ningen. Og artig å lære mye nytt med bruk 
av teknologi, smiler eleven.
- Skulle ønske JEG hadde fått være med på 
et så stilig prosjekt da jeg gikk på videregå-
ende, smiler ingeniøren.
Ja, det blir både nye opplevelser, spennende 
forskning og ny læring for både elever, skole 
og bedrift. Når Meløy videregående skole og 
Yara Glomfjord sammen forsker på støv og 
arbeidsmiljø, denne vinteren.
- Nå skal denne boksen stå her i kontroll-
rommet til batteriet går tomt, og så skal vi 
hente ut resultatene og forberede en presen-

Elevene forsker, for Yara
Realfag-elevene på Ørnes 
forsker på støvkonsentrasjon. 
Dermed ble det både ekspedi-
sjon til Tromsø og nært sam-
arbeid med gjødselfabrikken i 
Glomfjord. Vi er en bedrift som har mange yrkesgrupper, og 

slike prosjekter gir oss mulighet til å vise oss 
fram også for elevene som velger studiespesiali-
sering.

ÅGE JOHANSEN

Dette er skikkelig fin variasjon i 
undervisningen. Og artig å lære 

mye nytt med bruk av teknologi.
JUDY AL ABDULLAH (18)

tasjon for ledelsen i Yara, forklarer Judy 
Al Abdullah (19) og Mikaela Frøskeland 
(18).

Forsker på støvet
Vi møter de to studiespesialisering-eleve-
ne i fullgjødselfabrikken sammen med et 
knippe medelever. 
Og driftsingeniør 
Åge Johansen (27). 
I sitt realfag-pro-
sjekt skal elev-
ene plassere de helt 
spesielle boksene, 
de som de har laget 
selv og i samarbeid 
med Skolelaben 
ved Universitetet i 
Tromsø.
- De skal studere 
luftforurensing, og siden vi har lite foru-
rensing fra biltrafikk i Meløy, ble vi spurt 
om å samarbeide med dem. Og dét ville 

vi gjerne, forteller Åge.
- Vi tar arbeidsmiljøet på alvor, og gjør støv-
målinger i samarbeid med SINTEF Molab. 
Når elevene skal måle støvkonsentrasjon hos 
oss må de tenke en del selv, altså på hvor 
måleboksene 
skal plasseres 
ut, hvor de an-
satte utsettes 
for støv - slike 
ting. Et veldig 
artig prosjekt, 
og det blir 
veldig spennende å se hvordan de presenterer 
dette for oss om noen uker!

Vil prestere bra
Judy og Mikaela har plassert boksen de har 
ansvar for, altså i et hjørne i rommet der 
produksjonen i fullgjødselfabrikken styres 
bak den lange rekken av dataskjermer. Nå tar 
de seg tid til en prat med Ny Næring.
- Ja, vi jobber ganske mye med skolefagene, 

for gjør vi ikke dét, så får vi ikke gode nok 
karakterer. Det blir nok kanskje 2-3 timer 
med lekser hver ettermiddag, og litt i helgene 
i tillegg, svarer de.
De har altså bygget bokser for å måle luft-

forurensing hos Yara, 
i prosjektet air:bit. 
Meteorologisk Institutt 
og Norsk Institutt for 
luftforskning er også 
medspillere. I januar 
besøkte de Skolelaben 
i Tromsø og fikk hjelp 

med programmeringen av boksene.
- Jeg har lyst til å studere klinisk ernæring, for 
hjelpe mennesker å få bedre helse gjennom 
det de spiser. Da må jeg gjøre det bra i fagene 
fysikk, kjemi og matte, forteller Judy om sine 
framtidsplaner.
- Mens jeg er litt usikker, kanskje blir det 
jobb i helsesektoren. Uansett valgte jeg studi-
espesialisering for å kunne ha flere valgmulig-
heter videre, mener Mikaela.

Trenger mange
Ledet av faglærerne Marthe Svendgård og Åse 
B. Breivik ved skolens Ørnes-avdeling samar-
beider de i vinter altså med Meløy-regionens 
største arbeidsgiver. Om et morsomt og 
lærerikt 
teknolo-
gi-pro-
sjekt.
- Vi er en 
bedrift 
som har 
mange 
yrkes-
grupper, og slike prosjekter gir oss mulighet 
til å vise oss fram også for elevene som velger 
studiespesialisering. Vi trenger mange fag-
arbeidere, ja, men også dem som tar høyere 
utdanning på ulike områder, forklarer Åge.
- Selv ble jeg tidlig fascinert av dette at 
verden er bygget opp av kjemiske stoffer. Å 
jobbe i denne fabrikken, som faktisk har en 
veldig komplisert prosess sammenliknet med 

for eksempel oljeinstallasjoner, er midt i blin-
ken for meg. Og, at jeg får være med og bidra 
i slike elev-prosjekter er også veldig gøy. For 
meg er det viktig å vise dem hvilke mulighe-
ter som finnes – for uansett hvor spisset ut-

danning 
du tar, 
er det 
jo aldri 
godt 
å vite 
hvor 
man 
havner 

og i hvilken type jobb, mener Åge.
- Artig, men vi er litt spent og nervøs for 
hvordan det blir å presentere undersøkelsene 
våre for Yara-ledelsen, innrømmer Judy og 
Mikaela.

- Viktig for oss å vise oss fram også for elever som velger å ta høyere utdanning, forteller 
driftsingeniør Åge Johansen (t.h.), som ønsker elevene velkommen til fullgjødselfabrikken.

I syrefabrikken ble elevene tatt i mot av driftssjefTrond Fjærem (t.h.) og produksjonssjef 
Frank-Robert Eriksen.

- Et skikkelig artig prosjekt å gjøre i realfagene våre, fastslår Judy Al Abdullah (t.v.) og Mikaela 
Frøskeland. Denne boksen skal nå måle støvkonsentrasjon i et kontrollrom hos Yara Glomfjord.

Åge Johansen

Det siste året har bydd på store omvelt-
ninger for Tapio Rautio fra Parikkala 
– så langt øst i Finland at det nesten er 
Russland.
- Jeg jobber med det meste av reparasjoner 
i Yara’s fabrikker. Men maskinering er ho-
vedjobben, da, jeg lager deler av forskjellig 
slag, forklarer 38-åringen til Ny Næring.
Tapio er fra oktober i fjor Bilfinger’s ek-
spert på bruken av CNC-maskinen – den 
som datastyres til å konstruere mekaniske 
deler og komponenter. Han avløser Jan 

Tapio ny CNC-mann
Maskinering på jobb, mek-
king på fritiden. Bilfinger’s 
nye CNC-ekspert kommer fra 
finske bilverksteder.

Roger Krokstrand, som meldte overgang til 
INVIS i fjor vår.
- Og på fritiden mekker jeg biler! smiler 
Tapio.
Ikke helt unaturlig, kanskje – i stort sett 
hele yrkeslivet til nå har han jobbet med bil, 
bilverksted og salg av bildeler og dekk. Først 
i 10 år på hjemstedet, deretter i hovedstaden 
Helsingfors.
- Kona mi Jenny kom til Norge for ett år 
siden, og er jordmor i Meløy kommune, 
opplyser han.
Nå bor hele familien i kommunal leilighet 
på Ørnes. Altså Tapio, Jenny og datteren på 
12 og år sønnen på 13.
- På fritiden fisker vi en del, og kanskje blir 
det båt etter hvert. For sønnen min og jeg 
ler jo litt av de småfiskene vi er vant til å få 
i innsjøene i Finland, når vi sammenlikner 
med seien vi kan fiske i havet her!

Tapio Rautio – ny mann i CNC-maskineringen hos Bilfinger.
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Thomas Normann Jensen
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- Det er for så 
vidt kjente ting 
for oss, men mye 
å ta hensyn til. 
For det første er 
det et spesielt 
naturområde der 
vi må gjøre minst 
mulig skade. Og 
så er det spesielt 
at ei kraftlinje går 
rett over anleggs-
området – den 
må overvåkes 

kontinuerlig så vi 
ikke kommer for nær, forklarer Frode Strand.
Moldjords svært erfarne anleggsleder er midt 
i gjennomføringen av et nytt betongprosjekt 
som krever stor kompetanse og is i magen – 
akkurat som Uredd-plassen i Gildeskål, der 
han ledet grunnarbeidene. Nå står vi ved 

Ny spesial-jobb
Nok et oppdrag langt fra bebyg-
gelse og rikelig med utfordrin-
ger. Det er slik Moldjord Bygg 
og Anlegg liker det best, og 
nå gjøres jobben midt i Bodø-
marka.

I 2018 fikk 
Moldjord 
Bygg og 
Anlegg 
mye positiv 
oppmerksom-
het for jobben 
sin med 
Uredd-plassen 
i Gildeskål og 
studentbrua 
ved universi-
tetet i Bodø. 
Disse klippene 
er fra Ny Næ-
ring i fjor vår og 
sommer.

Frode Strand Kåre Eggesvik

sør-enden av Soløyvatnet, midt i Bodømarka 
– kommunens mest populære turområde. 
Frode & Co. bygger ny og bredere skibru 
over Breiva, på oppdrag fra Bodø kommune 
og Nordlandsnett.
- Avstanden er 2, 5 kilometer fra Mørk-
vedmarka skole og opp hit, og før vi kunne 
begynne, måtte vi bygge hele 500 meter 

med anleggsvei 
forbi det gamle 
kraftverket. Så dét 
var et prosjekt i 
seg selv, opplyser 
prosjektleder Kåre 
Eggesvik.

Spesielt, på nytt
Ordreboka er full 
av spennende 
prosjekter for 
Moldjord Bygg 
og Anlegg, som 
bygger og har 

oppdrag i stort 
sett hele Salten. Fjoråret gav spesielt stor 
oppmerksomhet rundt det spektakulære 
nybygget til Norske Turistveger på Grensen, 
helt sør i Gildeskål. Nå besøker Ny Næring 
en av 2019-vinterens mer spesielle betong-
prosjekter. 

- Brua er en del av løypenettet rundt vannet, 
men gammelbrua er for smal for tråkkemas-
kinene. Når vi nå bygger en ny for Bodø 
kommune, forbereder vi også for en senere 
kraftledning som Nordlandsnett skal legge 
under brua, forklarer Kåre.
Moldjord Bygg og Anlegg fikk tilslag på job-
ben på sensommeren i fjor, og etter litt forbe-
redelser på senhøsten har arbeidet pågått for 
fullt fra årsskiftet.

Mange hensyn å ta
Et prosjekt i et krevende område med 
vanskelig tilgjengelighet for anleggsmaskiner, 
altså. Litt spesielt, slik Moldjord liker det. 
Kåre, Frode og de andre har fått sprengt ut 
om lag 300 kubikk masse og satt og stabi-
liserende pæler for nybrua. Så er det støypt 
tre betongkar som selve brua skal hvile på, 
og et såkalt landkar i hver ende. Stålet som 
skal bære treverket leveres av Finneid Sveis, 
før Moldjord legger toppdekke og monterer 
rekkverk.
- Det er en helt annen kulde her oppe enn i 
byen, så dette gir utfordringer midt på vin-
teren. Men vi er også midt i et område med 
fredet myrterreng nord for oss, og området 
sør for oss brukes mye av skolen. Så her må 
vi ta mange hensyn og gjøre minst mulig 
skade mens jobben utføres, understreker han.

Ørnes Blikk AS ble etablert som Auduns Blikkenslagerverksted i 1956, og er en av Meløys aller 
eldste bedrifter. I dag drives virksomheten av Auduns sønner Svein (bildet), som er daglig leder, og 
Jan-Petter, som er styreleder. Bedriften omsatte for 8,1 millioner kroner i 2016, 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"Bedriften ble etablert i 1947 av Bernhard Selstad, og senere videreført av sønnen Arne Norin og hans sønn Tord 

(f. 1966). Dagens produksjonslokaler på Selstad ble bygget i 1982, og foretaket ble aksjeselskap i 1987. Tord er i 
dag eneeier, og daglig leder siden 2002, mens Arne er pensjonist og hans andre sønn Fred (f. 1968) driver egen 
virksomhet. Selstadvinduet AS sysselsetter 7,2 årsverk, og har over tid hatt årsomsetning på rundt 9 millioner 
kroner. Driftsresultatet før skatt endte i 2017 på 1,0 mill.

Kvalitet er viktig for oss, og vi lager produkter som vi 
selv vil ha i våre hus. Ta kontakt, så hjelper vi deg med 
glassvalg og utforming på dine vinduer.        TORD SELSTAD

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

Daglig leder Tord Selstad"SELSTADVINDUET AS
Selstadveien 65
8149 Neverdal 
Tlf.: 75 72 12 40 • Fax: 75 72 12 41
Epost: post@selstadvinduet.no
Web.: https://www.selstadvinduet.no/
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Ordreboka er full av spennende prosjekter for Moldjord Bygg og Anlegg. I vinter har prosjektleder Kåre Egges-
vik (foran på lagbildet) og alle de andre utført et utfordrende betongoppdrag midt i Bodømarka. Jobben gjøres 
i et travelt turmiljø, kloss inntil et fredet område og rett under en kraftledning. Illustrasjonen: Norconsult.
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Vil du være med  
på å få morgendagen  
til å virke?

MELØY ELEKTRO AS
Meløy Elektro AS leverer produkter og tjenester til offentlig og privat  
næringsliv, industri og til privatmarkedet. Firmaet leverer produkter og 
tjenester som blant annet omfatter elektroinstallasjon og alarm og  
sikkerhets-anlegg. Bedriften har i dag 16 ansatte som utfører små og  
store prosjekter innenfor alle våre fagområder.
Meløy Elektro AS er et datterselskap i konsernet Elektro AS som er en  
av landets største privateide tekniske entreprenører med omlag 640  
medarbeidere innen alle fagområder i elektro- og VVS-faget.

Vi ønsker vi å styrke vår stab med flere dyktige fagarbeidere, og søker  
etter elektriker med erfaring fra servicemarkedet.

Elektriker søkes 
Vi søker personer som har en positiv innstilling, er arbeidsom,  
samarbeidsvillig og serviceinnstilt. Meløy Elektro AS har som  
målsetting å øke kvinneandelen innen fagområdet, og oppfordrer  
derfor kvinner til å søke.

Dine arbeidsoppgaver:
- Elektrotekniske installasjoner i næring og industribygg
- Bidra i gjennomføring av prosjekter
- Ansvar for servicebil
-   Kundebehandling og kundeoppfølging

Ønskede kvalifikasjoner:
- Fagbrev Elektriker gruppe L
- Arbeidserfaring som gruppe L montør
- Kan jobbe selvstendig og i team
- Trives i en tidvis hektisk hverdag
- Effektiv og pålitelig
- Gode norske språkkunnskaper, muntlig og skriftlig
- Du er blid og utadvendt

Vi kan tilby:
- Interessante, utfordrende og varierende arbeidsoppgaver
- Sosialt, hyggelig og godt arbeidsmiljø
- Konkurransedyktige vilkår
- Pensjons-, personal-, ulykkesforsikring
-  Bred alderssammensetning, noe som gjenspeiler seg  

i vårt gode arbeidsmiljø
- Stabilt og velrenommert lokalt forankret firma
- Stor og stabil kundemasse

Har du lyst til å bli en del av vårt team, eller lurer du på noe  
rundt denne jobben?
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til  
daglig leder Roger Stormo tlf. 75 72 02 00 / 970 86047
Søknadsfrist: snarest
Skriftlig søknad med CV samt attester sendes til  
roger.stormo@meloyelektro.no
Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.
 
Nysgjerrig på det å jobbe, bo og leve i Meløy?  
Les mer på www.meloy.kommune.no

din logo her

Etablert i 2012 med for-
retningsadresse Storvik i 
Gildeskål. Eies 50 prosent 
hver av Ulla Simonsson (f. 
1962) og Ronny Wider-
berg (f. -56), som begge 
har bakgrunn fra forbe-
dringsarbeid med LEAN-
verktøyene – både fra 
bilindustrien i Sverige og 
REC Wafer i Glomfjord. 
Ulla er daglig leder, Ronny 
er styreleder. 

 SIMONSSON &      
WIDERBERG LEAN    
CONSULTING

Du har sikkert hørt om dem: de 
to blide og sy-glade søstrene i 
Mevika i Gildeskål. De som har 
skapt sitt helt eget klesdesign, 
inspirert av kystkulturen, og 
av sjøfolk i arbeid - i alle tider 
og i et tøft klima. Altså skjerf, 
undertrøyer og luer for menn, 
i naturmaterialer. Selges i 13 
klesbutikker fra Tromsø til Oslo. 
Firmaet er FOGG Gildeskål AS, 
og søstrene er Frøydis (38), som 
er styreleder, og Gøril (35), som 
er daglig leder.
- Nå skal vi vokse og videreut-
vikle, og forbereder betydelige 
investeringer, som skal finan-
sieres. Vi visste at Simonsson 
& Widerberg er flinke, og ville 
samarbeide med dem for å finne 
mer ut om potensialet. 

Søstre får lokal vekst-hjelp
- På en enkel måte ser 
vi nå lønnsomheten og 
behovet for bemanning, 
før vi gjør den store in-
vesteringen, sier FOGG-
gründerne fornøyd.

Vi visste at Simonsson & Widerberg er flinke, og 
ville samarbeide med dem for å finne mer ut om 

potensialet. 
GØRIL OG FRØYDIS PEDERSEN

Slik at vi før oppstarten kan vite 
mer om lønnsomheten i det vi set-
ter i gang, forteller Gøril og Frøydis 
til Ny Næring.

Ser svakhetene raskt
Ulla Simonsson er på besøk i 
FOGG’s smakfulle utstillingslokale, 
her ytterst i Storvikbukta. Hun 
og søstrene studerer og diskuterer 
bedriftens produkter. De har gått 
i dybden med verktøyet ‘Lean 
canvas’, en svært enkel, kortfattet 
og visuell metode for å beskrive hva 
man skal tilby til hvilke kunder, og 
hvordan man bygger en godt-fly-
tende organisasjon rundt dette.
- Med dette enkle verktøyet ser vi 
raskt svakhetene og hva som man-
gler i et prosjekt. Slik kan man teste 
ut en satsing før man gjør selve 

investeringen, forklarer Ulla.

Visualiserer tallene
Søstrene Pedersen skal nemlig 
investere betydelig. De vil skape 
sysselsetting, og veldig gjerne lo-
kalt. FOGG har vært flinke til å 
hente både etablererhjelp og delta 

i bedriftsutviklingsprogrammer, 
siden etableringen i 2015. Når de 
nå skal ta virksomheten nok et 
skritt videre, har de altså funnet 
spisskompetansen veldig nært, i 

nabobygda Storvik.
- Nøkkeltall og kalkyler er viktig, 
men mer enn å fokusere på kroner 
og ører, har vi forsøkt å visualisere, 
sier Ulla.
- Hvor mange luer og skjerf må 
Frøydis og Gøril lage, for at den 
nye satsingen skal være lønnsom? 

Og hvor mange medarbeidere 
trenges for å få til dette?

Internasjonalt, fra Nord-Norge
FOGG Gildeskål eies av Gildeskål 

Invest AS (34 prosent), Frøydis 
Pedersen (33) og Gøril Pedersen 
(33), og siden 2016 er søstrenes 
design satt i produksjon hos en 
samarbeidspartner i Litauen. 
Etter å ha sydd masse helt fra 
barndomsårene bestemte arkitekt 
Frøydis i Oslo og bunadstilvirker 
Gøril i Gildeskål seg for å forene 
sin kompetanse som søstre, til et 
eget, arktisk design. Og til en egen 
bedrift, hjemme i Mevika.
- Målet er å bygge en interna-
sjonal merkevare, men som har 
sterke røtter i Nord-Norge. I dete 
arbeidet kommer vi til å satse hardt 
på internett i tiden som kommer, 
forteller Frøydis og Gøril.
  

Meløy Elektro
Kystveien 4, 8150 Ørnes
Tlf: 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

Når du trenger elektriker
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- Når Gøril og Frøydis nå vil satse videre, kan vi med våre verktøyer visualisere og teste ut 
satsingen før de gjør selve investeringen, forteller Ulla Simonsson (t.v). FOGG-søstrene er 
Gøril Pedersen (i midten) og Frøydis Pedersen. 
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- Gjennom sponsormidlene ønsker vi å gi 
vårt bidrag til at det skapes gode aktiviteter 
rundt i kommunen, sier markedskonsulent 
Mette Bjørnvik og fagsjef for fiber og marked 
Reinert Aarseth i Meløy Energi. 
Imponerende 350.000 kroner drysses ut over 
frivilligheten i Meløy kommune i år. Selska-
pet har i nesten 20 år delt ut svært betydelige 
summer gjennom sine sponsormidler. Nylig 
ble den første tildelingen i 2019 gjort. 10 av 
17 frivillige organisasjoner fikk ja på sin søk-
nad om økonomisk støtte. I tillegg kommer 
løpende avtaler, så totalt er det nå 23 ulike lag 
og foreninger som får velkomne kroner inn 
på kontoen. 

Stor variasjon
Det er stor variasjon i søknadene som kom-
mer inn til selskapet. I bunken finnes både 
korps, kor, idrettslag og velforeninger. Det 
er altså et ganske stort spenn i formål, og det 
søkes om støtte både til generell drift og til 
spesielle prosjekter. Også den årlige ung-
domskonserten har fått sin del av midlene.
- Hvilke kriterier går dere etter når dere skal 
vurdere søknadene?
- Vi ønsker å satse spesielt på de som driver 
forebyggende arbeid med hovedvekt på barn 
og unge, og derfor er det disse søknadene 
som oppnår de høyeste beløpene. 
Størrelsen på beløpet som tildeles varierer fra 
noen tusenlapper og opp til 25.000,- pr. år. 

Samfunnsengasjement
Meløy Energi AS er Meløy’s lokale aktør 
på energifeltet, og det er frivillig arbeid i 
Meløy kommune som er førsteprioritet når 
utvelgelsen av mottakere av sponsormidler 
gjøres. Meløy Energi AS ønsker å gi noe av 
overskuddet sitt tilbake til innbyggerne - og 
dermed kundene sine – og gjennom denne 
ordningen vise sitt samfunnsengasjement. 

Gir energi til ildsjelene
Meløy Energi AS har gitt hele 
350.000 kraftkroner til lag og 
foreninger. Kraftleverandøren 
er dermed en viktig støttespil-
ler for mange lokale ildsjeler. 

Vi ønsker å satse spesielt på 
de som driver forebyggende 

arbeid med hovedvekt på barn 
og unge.

METTE BJØRNVIK 

Vi er stolte av å kunne gi 
vårt samfunnsbidrag på 

denne måten! Det er viktig 
for selskapet å bidra til økt 
trivsel og engasjement.

REINERT AARSETH

legget i Glomfjord. 
- Vi er stolte av å kunne gi vårt samfunns-
bidrag på denne måten! Det er viktig for 
selskapet å bidra til 
økt trivsel og enga-
sjement omkring i de 
ulike bygdene! mener 
Reinert.

Hele kommunen
Noen av tiltakene som 
støttes, vil merkes 
i hele kommunen. 
Meløy turorienteringsklubb har fått tilskudd 
til å lage turorienterings-kart som skal deles 
ut til alle husstander i Meløy. Ungdoms-
satsingen i Meløy Fotballklubb får også sin 
del av sponsor-kaka. 

- Dette er et tilbud som favner hele kom-
munen med spillere som rekrutteres fra 
flere idrettslag, også i nabokommunene 

Rødøy og Gildeskål.
Meløy Energi gjør 
tildelinger i mars og i 
september. De heldige 
mottakerne inngår en 
sponsoravtale med sel-
skapet, og en slik avtale 
innebærer ulike forplik-
telser og rettigheter. 
Hovedbudskapet er at 

det vises at Meløy Energi AS er med som 
samarbeidspartner. 
- Det inngås nå gjerne avtaler som gjelder 
for 2-3 år, dette gir større forutsigbarhet for 
mottakerne, forteller Mette. 

Det er ulike forventninger og forpliktelser 
som kommer frem i en sponsoravtale med 
Meløy Energi. Ett punkt går på beredskap. I 
en ekstremsituasjon med langvarig nettutfall 
kan Meløy Energi bruke nettverket av lag 
og foreninger for å komme i kontakt med 
innbyggerne rundt i kommunen.
- I en gitt situasjon kan dette være en viktig 
brikke i vår beredskap, forteller markedssjef 
Reinert Aarseth. 
- Det er viktig å nå ut med informasjon til 
alle dersom strømmen skulle bli borte over et 
lengre tidsrom.

En del av beredskapen  

Daglig leder Hans Ove Hagen og spon-
soransvarlig Lars Arntzen forteller at det 
er investert ca 3 millioner de siste årene. 
Støtten fra Meløy Energi AS kommer 
selvfølgelig godt med i finansieringen 
av dette. Ny tråkkemaskin og barneski-
trekk er de mest synlige bevisene på at 
dugnads-gjengen står på for å utvikle 
anlegget videre. Alpinsenteret drives 
utelukkende på dugnad, og alt over-
skudd kjøres rett inn i videre utvikling 
av anlegget.

Døgnet rundt
- Uten dugnadsgjengen og den innsatsen 
de gjør, og kompetansen de sitter på, 
hadde dette ikke vært mulig. Mange 
strekker seg veldig langt, bokstavelig 
talt døgnet 
rundt. Det er de 
som står opp 2 
ganger pr. natt 
for å dra opp i 
bakken og snu 
snøkanonene! 
forteller Lars 
Arntzen. 
- Denne «per-
sonkapitalen» er 
helt avgjørende!
Det betydelige antallet dugnadstimer 
gjennom hele året gjør det mulig for ski-
folket å nyte godene når snøen kommer. 
Lars forteller at det er mye som skjer 
utenfor de ukene alpinsenteret faktisk 
er åpent.
- Det er mange detaljer som må være på 
plass for at skiglade barn og voksne skal 
få det tilbudet vi har her. Godkjenning 
av heisene, skoging, forsikring og drift 
av snøkanoner og tråkkemaskiner er 
noe av det som skaper utgifter hele året. 
Sponsormidler er avgjørende for å skape 
en stabilitet og en buffer i ustabile vin-
tre. Næringslivet er en viktig bidragsyter, 
de må gjerne komme enda sterkere med. 
Vi trenger flere med på laget for at tilbu-
det skal bli minst like bra i fortsettelsen, 
sier to av de mange ildsjelene i
Glomfjord alpinsenter. 

Sosial samlingsplass
Nytt av året er barneskitrekket. - Det er 

et svært populært tilbud, forteller Lars 
Arntzen. 
- En gledelig effekt av dette er at det er 
skapt en ny møteplass for unge voksne. 
Ungene har det trygt og fint i trekket, 
og de voksne slår av en prat med de 
andre foreldrene nederst i bakken. At 
alpinanlegget er en populær samlings-
plass for mange vises på salg av billetter 
og sesongkort.
- Så langt i år er det solgt nesten 80 
sesongkort, noe som er ny rekord, opp-
lyser Hans Ove Hagen. 

Helårsbruk
Det er mange som benytter bakkene til 
tur- og treningsarena – snø eller ikke. 
Tråkkemaskinspor gjør at fotturer også 

er en populær 
vinterlig aktivitet. 
- Det er mange 
som tar turen på 
føttene til Tverr-
fjellet på godværs-
dagene. 
– Det kommer 
ski-entusiaster fra 
både vår kom-
mune og mer 

langveis fra for å bruke både nedover- og 
bortover-ski. Vi ønsker å bidra til å lage 
et tilbud som trekker folk til Meløy, 
både turister og nye innbyggere.

Tekst: Astrid Berbusmel

Mange strekker seg veldig langt, 
bokstavelig talt døgnet rundt. 
Det er de som står opp 2 ganger 
pr. natt for å dra opp i bakken og 
snu snøkanonene!

LARS ARNTZEN

En av de glade mottakerne av sponsormidler er Glomfjord 
Alpinsenter, som har gjort store investeringer i mange år.

Næringslivet er en viktig 
bidragsyter, de må gjerne 

komme enda sterkere med. Vi 
trenger flere med på laget for at 
tilbudet skal bli minst like bra i 
fortsettelsen.

LARS ARNTZEN OG HANS OVE HAGEN

Rekruttering 
En annen del av sponsor-
porteføljen til Meløy Energi AS 
er «Energi-stipendet». Dette 
stipendet deles ut til elever på 2. 
-og 3.-året på studiespesialisering 
ved Meløy videregående skole. Det 
skal stimulere elevene til å velge en 
fagkrets som gir direkte opptak på 
ingeniør-studier. Stipendet er på kr 
10.000 kroner fordelt på 2 år. 
- Arbeidskraft med ingeniørut-
danning har vi stort behov for, og 
vi ønsker å være med å støtte disse 
elevene med tanke på rekruttering 
til oss.

Tekst: Astrid Berbusmel

Lars Arntzen

"
I snart 20 år har Meløy’s lokale kraftleverandør bidratt med betydelige sponsormidler. Lars 
Arntzen (t.v.) og Hans Ove Hagen i Glomfjord Alpinsenter er blant ildsjelene som investerer 
både store mengder penger og arbeidstimer i lokale lag og foreninger.
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Mette Bjørnvik og Reinert Aarseth i Meløy Energi AS deltar i utvelgelsen blant søkerne på 
sponsormidler. Kraftleverandøren deler ut hele 350.000 kroner hvert år.



- Jeg er litt på overtid nå, ja. Ingenting er av-
klart, men jeg skal nok snart over i en annen 
rolle i selskapet.
Sier han om seg selv.
- Produksjonen i Glomfjord stemmer spesielt 
godt med våre framtidige strategier.
Sier han om bedriften.

Europa fra Glomfjord
Til lederprat i denne utgaven av Ny Næring: 
Pål Hestad. Det er ikke hverdagskost at 
Meløy-regionen fostrer internasjonale ledere, 
men 47-åringen fra Glomfjord leder altså 
produksjonen og forbedringsarbeidet i 10 
fabrikker i fem land. Nord-Europa er største 
region i organisasjonen til Yara Produksjon, 
verdens ledende produsent av mineralgjødsel, 
og her er Pål Hestad sjefen for 2.000 ansatte. 
Og, fordi han etter sju år i Hamburg og 
Brüssel nå har flyttet hjem med familien, kan 
vi notere oss følgende funfact: både Nord-
Europa-sjefen og Glomfjord-sjefen (Øyvind 
Jenssen, red.anm.) i det fjerde største selska-
pet på Oslo Børs har kontor i i Glomfjord 
Industripark!
- Da vi bodde i Brüssel hadde jeg 200 
reisedøgn i året – nå forsøker jeg å reise 
annenhver uke og være hjemme den andre. 

YARA-SJEFEN OM:     

Arbeidsgiveren min er fleksibel slik at dette 
går an, og dessuten kan mange møter gjen-
nomføres som videokonferanse – veldig 
lettvint, sier Pål.

Lengre enn han trodde
Han som begynte som sommervikar i 
gjødselfabrikken i heimbygda er blitt løftet 
stadig nærmere toppen av det internasjonale 
konsernet – Yara International, som har en 
antatt markedsverdi på over 90 milliarder 
norske kroner. Sommervikar, driftsinge-
niør, driftssjef, produksjonssjef og fabrikk-
sjef i Glomfjord – deretter Tyskland-sjef, 
Skandinavia-sjef og i dag Nord-Europa-sjef. 
Pål Hestad viste seg tidlig som en dyktig fag-
mann som også var flink med folk og god på 
å motivere staben. Ny Næring vet at han har 
en nokså høy stjerne, også hos mange ansatte 
i Glomfjord som ‘mistet’ ham til større opp-
gaver fra 2010.

- Det har vært en artig reise, og jeg er vel 
kommet lengre enn jeg noensinne hadde 
trodd. Jeg kjenner at jeg er blitt satset på, og 
det har vært utrolig lærerikt, sier han selv om 
saken.
- Hva det er med meg? Tja, jeg har vel en 
god ballast sunn fornuft, kanskje? Og så er 
jeg nok ganske god med folk, samtidig som 
jeg har en grei teknisk innsikt i det vi produ-
serer. I tillegg er jeg ekstremt opptatt av at vi 
leverer det vi skal og når målene vi har satt 
oss. Så….jeg kan vel bli sett på som ganske 
direkte – jeg er nokså ‘på hugget’.

Kan forbedre – mye
Nå leder han altså to av de største og viktigste 
i Yara-familien – Porsgrunn-fabrikken i 
Norge og Belle Plaine i Canada. Fra kontoret 
i Glomfjord, men også på hyppig reisefot.
- Jeg har fått et ganske svært nettverk i selska-
pet i løpet av disse årene, og jeg er nok den 

typen leder som ringer jevnt og trutt, spør 
hvordan det går – kontakten jeg har med 
folk utvikler seg ofte til vennskap.
- Men i Glomfjord er Øyvind Jenssen 
sjefen?
- Jeg har vært litt bevisst på dette, at jeg ikke 
skal tråkke for mye i bedene hans. Men jeg 
får rapporter fra driften og følger godt med, 
og kanskje blir jeg mer ‘synlig’ etter hvert.
- Og det skal forbedres?
- Yara har mye å gå på, og vi har nok lagt 
oss til litt for gode vaner i gode tider. For 
når det går bra blir det mindre fokus på 
det vi kan gjøre smartere og mer effektivt. 
Jeg har sterk tro på LEAN og forbedrings-
programmene som nå gjennomføres i hele 
konsernet. Flere fabrikker i regionen min 
har gjort store forbedringer de siste årene. 
Det er viktig å nyttiggjøre oss enda bedre av 
all kompetansen folkene våre ute i fabrik-
ken har, at de får et sterkt eierforhold til 

forbedringene. Og det er jo de som har de 
beste idéene, de som virkelig kjenner pro-
duksjonen. 

Imponerende Glomfjord
Yara presses når verdens gjødselproduksjon 
har økt kraftig. Lavere pris, mindre margin. 
Høy gasspris i hovedmarkedet Europa gjør 
ikke saken bedre.
- Så det er viktig å forbedre det vi driver 
med. For den enkelte ansatte dreier det seg 
ikke om å springe fortere, men å bruke tiden 
enda bedre til ting som skaper verdier. La oss 
si at 30 prosent av tiden din er effektiv – da 
forbedrer du ganske kraftig hvis du kommer 
opp til 50, ikke sant?
- Også Glomfjord må forbedre?
- Glomfjord er en liten fabrikk, og har måt-
tet være på hugget i alle år. Det har vært en 
formidabel og imponerende utvikling der 
staben har klart å få stadig mer produksjon 

Lederen
PÅL HESTAD, 
YARA INTERNATIONAL

Glomfjords sterke 
posisjon

Egne karrieresteg

Behov for forbedring

ut av ganske gamle fabrikker. 2018 ble et 
veldig bra år. Jeg ser en del forbedringer som 
fortsatt er mulig, men jeg tenker nok mer 
overordnet, på hele regionen min. Det er nok 
andre fabrikker jeg er mer på hugget overfor, 
enn Glomfjord, smiler Pål.

Trygge Glomfjord
- Glomfjord, ja. Trygg 
framtid?
- Vi kategoriserer fabrik-
kene våre etter langsiktig 
inntjening, og Glomfjord 
vil vi definitivt satse på. 
Produksjonen her stemmer 
godt med våre strategier, der 
vi fokuserer på bonden og på planten – det er 
der vi skal bidra, forklarer Pål.
- Og Glomfjord lager nitratbasert gjødsel, alt-
så NPK og KS, som gir en bedre lønnsomhet 
for bonden enn en del av det andre vi driver 

med. Derfor har Glomfjord en sterk posisjon 
i Yara. Og derfor er det satset mye penger på 
denne fabrikken, både på infrastruktur og 
ved at syrefabrikken er rustet betydelig opp.
- Og Glomfjord er spesiell?
- Denne fabrikken har noe de andre ikke 

har – en iboende dugnadsånd, rett og slett. 
Se på lokalsamfunnet ellers, for eksempel den 
frivillige driften av alpinsenteret – dette er de 
samme folkene som jobber i fabrikken vår, og 
de er kjempeviktige.

Klar for mer, etter hvert
- Hvor går veien videre for din del, da?
- Jeg blir nok i Yara. Jeg liker selskapet og 
tror framtiden er lys, selv om vi strever 
litt akkurat nå. Fortsatt er jeg relativt ung 
som leder i dette konsernet, og jeg ser 

for meg relativt 
tunge lederjob-
ber også i fram-
tiden. Foreløpig 
må dette kunne 
kombineres med 
å bo i Glom-
fjord, for nå 
ønsker familien 
å finne roen her i 

noen år, før barna blir voksne. Men siden 
jeg først var ute i såpass mange år, ligger 
det vel litt i kortene at jeg skal bevege på 
meg igjen, selv om det ikke er så aktuelt 
akkurat nå.

Produksjonen i Glomfjord stemmer spesielt 
godt med framtidige strategier.  PÅL HESTAD

Det har vært en artig reise, og jeg er vel kommet lengre 
enn jeg noensinne hadde trodd. Jeg kjenner at jeg er 

blitt satset på. 
PÅL HESTAD

Han er i 20 år blitt systematisk 
løftet til nye lederroller i et av 
Norges sterkeste selskaper. Nå 
leder han 10 gjødselfabrikker i 
fem land – fra et kontor i Glom-
fjord Industripark.

 

 

Født 21. mars 1971 i Båtsfjord, 
men vokste opp i Glomfjord 
sammen med broren Christian (f. 
-75) og foreldrene Lana og Einar. 
Pål er henholdsvis barnebarn og 
oldebarn av Hydro-veteranene 
Meidor Korsnes og Einar Korsnes, 
og ble selv uteksaminert i 1994 
som kjemiingeniør fra NTNU 
i Trondheim. Året etter ble han 
trainee i Norsk Hydro, og kom 
til Glomfjord i -97 – først som 
driftsingeniør, deretter drifts-
sjef i fullgjødselfabrikken og så 
produksjonssjef. I begynnelsen av 
2008 tiltrådte Pål som fabrikksjef 
etter Wenche Olsen, men ble to 
år senere hentet til Tyskland, der 
han var regionsjef og fabrikksjef 
for to Yara-fabrikker. Tre år senere 
ble han løftet til regionsjef for 
Nord-Europa, altså fabrikkene i 
Norge, Sverige og Finland. Denne 
stillingen har han fortsatt, men 
regionen er nå utvidet med fabrik-
kene i Tyskland og Canada. Pål er 
i dag sjef for i alt 10 fabrikker med 
om lag 2.000 ansatte, som igjen 
står for omtrent 70 prosent av Yara 
Produksjon sine totale inntekter 
fra gjødsel. Siden i fjor som-
mer bor han igjen i Glomfjord, 
sammen med kona Tone og barna 
Mathias (13) og Maja (15).

  PÅL HESTAD (47)

Pål Hestad

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Glomfjord har en sterk og trygg posisjon fordi produksjonen her stemmer godt med Yara’s fram-
tidige strategier, forteller Pål Hestad. Han er leder for de 10 fabrikkene som står for 60 prosent av 
Yara’s samlede gjødselproduksjon.

Norsk gjødsel- og kjemikalieselskap 
som ble børsnotert våren 2004, etter 
å ha vært den tidligere landbruksdivi-
sjonen i Norsk Hydro. Selskapet har 
en tilnærmet markedsverdi på 90 mil-
liarder norske kroner, har 14-15.000 
ansatte i over 150 land og er verdens 
ledende produsent av mineralgjødsel. 
Største eier er staten Norge (36,2 
%), og selskapets konsernsjef er i dag 
Svein Tore Holsether (f. 1972).
I Glomfjord åpnet Norsk Hydro sin 
ammoniakkfabrikk og syreproduksjon 
i Glomfjord i 1949, og produserte 
mineralgjødsel fra 1955. På det meste 
var over 620 personer sysselsatt i ad-
ministrasjon, verksteder/vedlikehold 
og i produksjon oppe i Haugvika og 
nede ved fjorden. Rundt årtusenskif-
tet ble verksted/vedlikehold skilt ut 
i et eget selskap som i dag er en del 
av tyske Bilfinger, mens gjødselpro-
duksjonen altså ble en del av Yara 
– i dag det fjerde største selskapet på 
Oslo Børs. Yara Glomfjord er Meløys 
største, private arbeidsplass med om 
lag 190 ansatte, og ledes av fabrikksjef 
Øyvind Jenssen.

  YARA INTERNATIONAL"
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- Unge vil gjerne ha noe nytt, mens 
godt voksne ønsker seg gjerne mindre 
bolig med alt på ett plan, der de kan 
bli gamle, og ha et mindre uteområde 
å ta vare på. Og stedet trenger virkelig 
denne typen boliger, mener Solrunn N. 
Laastad.
Salgssjefen hos Gildeskål-bedriften 
Arnøybygg AS er selv fra Engavågen, og 
synes det er spesielt artig å være med i 
utviklingen av et helt nytt boligområde 
i heimtraktene.
- Bedrifter som Nova Sea, Nordland 
Akva og Cargill utvider og ansetter 
flere, og det skjer veldig mye spennende 

Bedrifter som Nova Sea, Nordland 
Akva og Cargill utvider og ansetter 
flere, og det skjer veldig mye 
spennende i søndre Meløy nå.

SOLRUNN LAASTAD

En salgssjef med sterk 
Meløy-link er sentral i utvik-
lingen av nytt boligfelt ved 
Nordtun HelseRehab.

i søndre Meløy nå. Og området er fantastisk, 
så vi har veldig sterk tro på samarbeidet mel-
lom Nordtun, oss og John Kildal og Sønner.
Nå er hun spent på interessen, men har alle-
rede gjort det første salget. Hun markedsfører 
prisgunstige, kostnadseffektive boliger med 
store vinduer, og både eneboliger og tomanns-

boliger. Ulike modeller fra BoligPartner – 
skikkelig koselige hus, rett og slett.
- Nå opparbeides tomtene etter hvert som 
de blir solgt. Underveis har vi dialog med 
kundene, og så vil jo folk se underveis at 
ting skjer, slik at nye kontakter oss, smiler 
hun.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Hør her: vi er avhengig av at høyt skolerte 
folk vil komme utenfra for å jobbe hos oss, 
og bo her i nærområdet. Den verste trusse-
len, også for oss, er at denne regionen har for 
svak infrastruktur, for lite handel og få andre 
tilbud, forklarer Sverre Monsen.
Rehabiliteringssjefen viser oss bilder, doku-
menter og bøker – han forteller historien til 
en av Meløy’s største private virksomheter. 
Nordtun HelseRehab, med sin vakre belig-
genhet i Vallvågen ved Engavågen.
- Så når vi gjør dette, er det for å være med 
og skape samfunnsvekst. Få til ny aktivitet, 
skape optimisme sammen med andre i en 
periode der det skjer 
veldig mye spennende 
i søndre Meløy, smiler 
han.

Gjennombruddet
For nå selger Nordtun 
HelseRehab land-
områder. Slik at det 
kan bygges boliger. 
Rett ved hovedveien, 
der hvor legekon-
toret og den gamle 
framhaldsskolen er nærmeste naboer, står 
allerede nyveien gjennom feltet noenlunde 
ferdig. Og, etter tett og godt samarbeid med 
planavdelingen i Meløy kommune, og ikke 
minst Arnøybygg AS og deres katalog for 
BoligPartner, er salget allerede godt i gang. 
I tegningsgrunnlaget ligger foreløpig to 
tomannsboliger og seks eneboliger.
- Et slikt prosjekt er noe vi har spekulert 
på i mange, mange år, og reguleringspla-
nen for området hadde vi klar allerede i 
2011. Tidligere har vi ikke fått respons fra 
lokale entreprenører, men så var det at Odd 
Laastad, som er vår IT-konsulent, satte oss i 
forbindelse med kona hans Solrunn, som er 
salgssjef hos Arnøybygg, forteller Sverre.
Etter dette er løselige tanker blitt til 

konkrete handlinger på kort tid. Planer og 
løsninger er klare, og i forrige uke arrangerte 
Solrunn N. Laastad salgsmøte for boligene, 
på Engavågen.

Store landeiendommer
Den private og livskraftige helseinstitusjonen 
på Dyrneset ble etablert i 1984. Da hadde 
140 idealistiske eiere fra hele landet skaffet 
over 20 millioner kroner, og driften ble 
organisert i stiftelsen Nordtun Rekonvale-
senthjem. Om lag 10 år senere ble bygget og 
dets nærområder organisert i et eiendoms-
selskap der stiftelsen eide 27 prosent og 

Torrissen Eiendom 
AS resten. Fra 2017 
har stiftelsen selv hele 
eierskapet i det som er 
Nordtun Eiendom AS.
- Samtidig, og uavhen-
gig av eiendomsselska-
pet, har stiftelsen hele 
tiden vært en stor land-
eier her ved Vallvågen 
og nedre og øvre Valla. 
Vi snakker om kanskje 
2.000 dekar, der masse 

er skog. Flere av disse områdene har vi lenge 
sett muligheter for, sier HelseRehab-sjefen.

Verdier og vekst
Allerede eier virksomheten 13-14 boenheter 
i eneboliger, leiligheter og hytter, og disse 
leies ut, fortrinnsvis til egne ansatte.
- Når vi nå utvikler og selger disse nye bo-
ligtomtene, er det for å realisere verdier, og 
altså for å bidra til økt aktivitet.
- Målet mitt er at vi om fem år skal ha solgt 
5-6 tomter. Da kan vi gå løs på feltet rett 
nedenfor, som også er ferdigregulert og har 
god infrastruktur, smiler helsesjefen, han 
som nå også utvikler eiendom.

Vil utvikle,
selger land
Nordtun Eiendom selger noen av sine store landområder ved 
Engavågen, til boligbygging. - Vi trenger utvikling for å trygge vår 
egen virksomhet, sier rehabiliteringssjefen.

Så når vi gjør dette, er 
det for å være med og 

skape samfunnsvekst. 
Få til ny aktivitet, skape 
optimisme sammen med 
andre.

SVERRE MONSEN

Det er nesten så man blir misunnelig på dem som nå velger å kjøpe tomt og bygge bolig i det svært idyl-
liske Valla-området ved Engavågen. – Et slikt prosjekt har vi ønsket å realisere i mange, mange år, sier 
daglig leder Sverre Monsen ved Nordtun HelseRehab. Nå selger virksomheten landeiendom og husløsninger 
i samarbeid med Arnøybygg’s Solrunn N. Laastad og BoligPartner. Flyfoto: Magne Myrvold. Foto: Anfinn 
Myrvang

 

Posten er historie, altså i Meløy’s 
kommunesenter Ørnes. Nå er 
det nemlig tipp-topp ferdig og 
tatt i bruk til pakker og brev, det 
om lag 300 kvadratmeter store 
forretningsbygget på industriom-
rådet på Reipå. Ny Næring skrev 
først om Reipå Knuseri-prosjektet 
i september i fjor, og gjennom 
vinteren har Frank Robert 
Svendsgård’s menn gjort jobben. 
Han fikk nemlig svært god bruk 
for tomta han eide ved IRIS-
anlegget, da eiendomsforvalter 
Rolf Halseth i Posten Eiendom 

sa ja til forhandlinger. I løpet av 
relativt kort tid fikk Frank Robert 
både byggetillatelse, investerte 
3 millioner kroner og signerte 
femårig leieavtale med Posten. – 
Posten er i forandring, og vi må se 
framover, etter 2020, når det skal 
bestemmes om det blir distribu-
sjon av brevpost annenhver dag 
eller ikke. Selve sorteringen er i 
dag sentralisert, så den foregår 
ikke på småstedene. En slik hall 
med noen sosiale rom blir mer 
framtidsrettet og enklere, sa Rolf 
Halseth til oss i fjor høst.

Posten ferdigflyttet
Så fint ble det, etter at Reipå Knuseri tok 
saken, på egen tomt.

Ny Næring 19. september 2018

Ny ‘postterminal’ på Reipå øst – eies av Reipå Knuseri AS, leies av Posten.

"
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Etablert 27. mars 2015, eies av Arnøy Holding AS, som igjen er heleid av John 
Kristian Karlsen og kona Nina, og Jon Gisle Karlsen og kona Unni. Selskapet 
er to ganger kåret til Gasellebedrift av Dagens Næringsliv, etter økning fra 10,3 
(2013) til 30,3 (2017) millioner kroner i årsomsetning. 22 ansatte, med forret-
ningsadresse Arnøy Gård på Nordarnøy, og med salgskontor i Bodø. Daglig leder 
er fra Morten Vågeng (f. 1982), og styreleder er John Kristian Karlsen (f. -71).

  ARNØYBYGG AS
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Reipå har revet 22 av de 24 mastene som inngår i riveoppdraget for Statkraft i Glomfjord, og nå er 
linjelageret revet – det ene av to bygg som skal bort. Ny Næring-klippet er fra vår utgave 21. november.

- Det er for mange aktører, og vi utarmer 
hverandre. Og mens lekkasjen av handel blir 
større og større til Bodø og netthandel, så blir 
fortjenesten i våre selskaper dårligere. Hvis all 
energi brukes til å holde hodet over vannet, 
da blir det ikke god ledelse av selskaper.
Dette er forklaringen fra daglig leder Kåre 
Kildal i Halsa Bygg AS, når Ny Næring i 
dag kan bringe nyheten: selskapene Halsa 
Bygg AS og Solhaug Byggevare AS slår sine 
virksomhetsområder sammen. På andre siden 
av forhandlingsbordet er Ken-Henry Solhaug 
også fornøyd.
- Vi mener selv vi er i ferd med å snu en ne-
gativ utvikling, men dette er likevel det rik-
tige å gjøre. Og fortsatt deltakelse i Montér, 
Norges største byggevarekjede, er en garantist 
for trygg drift både overfor privatmarkedet og 
små byggfirmaer – proffkundene våre, fastslår 
han.

Samler og slår sammen
To ‘storebrødre’ i byggebran-
sjen står bak det som trolig blir 
årets nyhet i Meløy-regionens 
næringsliv: Halsa Bygg AS og 
Solhaug Byggevare AS slår sine 
virksomhetsområder sammen!

Halsa Bygg legger ned byg-
gevarebutikken, Solhaug 
avslutter entreprenørvirk-
somheten

Men dette er positivt, også 
for markedet. At vi blir en 

stor og solid aktør som kan ta 
på oss større jobber – oppdrag 
som i dag automatisk går til 
store entreprenører utenfra.

KÅRE KILDAL

Og jeg mener vi i dag 
ikke har det lokale gre-

pet rundt boligbygging som 
vi hadde før. Dette kan vi 
jobbe bedre og mer profe-
sjonelt med nå.

KEN-HENRY SOLHAUG
‘Fiendene’ slår seg sammen
Etter en omfattende forhandlingsprosess 
signerte partene de nødvendige papirene 
mandag denne uka. Solhaug Byggevare-eiere 
fra Sandnessjøen, 
Mosjøen og Mel-
øy, samt daglig 
leder, var på plass 
i Bodø sammen 
med brødrene 
Kildal da den 
oppsiktsvekkende 
samarbeidsproses-
sen kunne gjøres 
kjent.
- På folkemunne er vi nok blitt sett på som 
‘fiender’ i mange år, så det er vel en nokså 

stor sak at vi nå slår oss sammen, ja, sier 
Kåre.
Oppsiktsvekkende og overraskende, og 
stort omfang. For når to selskaper med i alt 
60 ansatte og over 115 millioner kroner i 
driftsinntekter og omfattende bygningsmasse 
slår sammen sine forretningsområder, er det 
større enn det meste i Meløy’s næringsliv i 
2019.
- Men dette er positivt, også for markedet. 
Som stor og mer solid aktør kan vi ta på oss 
større jobber – oppdrag som i dag automatisk 
går til store entreprenører utenfra, mener 
Kåre.
- Og jeg mener vi i dag ikke har det samme 
lokale grepet rundt boligbygging som vi 
hadde før. Dette kan vi jobbe bedre og mer 

profesjonelt med nå, sup-
plerer Ken-Henry.

Begge avvikler
Det som nå blir virkelig-
heten, er for det første 
at Solhaug Byggevare 
avvikler sin entreprenør-
virksomhet, og håndver-
kerne flyttes til ‘nye’ og 
enda større Halsa Bygg 

AS. På samme måte avvikler Halsa Bygg sin 
byggevarehandel, og selger sitt varelager til 

    HALSA BYGG AS   SOLHAUG BYGGEVARE AS

Solhaug og Kildal går 
sammen, i to selskaper med 
svært sterke markedsposi-
sjoner

Solhaug Byggevare, som fra nå utelukkende 
skal drive byggevarehandel på Halsa og 
Ørnes. Halsa Bygg AS og Solhaug Byggevare 
AS sørger for krysseierskap for å styrke sine 
eierskap i de to selskapene.  Byggevareselska-
pet skal fortsatt ledes 
av Anita Taraldsen og 
vil ha entreprenør-
virksomheten som 
sin største kunde. 
Hos entreprenøren 
blir Bjørn Kildal ny 
daglig leder, mens 
Kåre og Ken-Henry 
i andre roller blant 
annet skal samarbeide 
om prosjektutvikling. 

Flytting av folk
Begge de ny-riggede selskapene vil fra starten 
av ha en meget solid markedsposisjon, siden 

Solhaug Byggevare/Halsa Bygg fra før har 
rammeavtaler på vareleveranser med en rekke 
solide aktører i næringslivet, samt Meløy 
kommune.
 - Hva med dagens arbeidsplasser?

- De ansatte som naturlig 
tilhører entreprenørdelen i 
dagens Solhaug Byggevare, 
blir overført til det rendyr-
kede entreprenørselskapet 
Halsa Bygg. Så må det legges 
en kabal for noen ansatte 
når vi legger ned butikken 
og lageret vårt på Halsa. Her 
er ikke detaljene klare ennå, 
men det er behov for folk, 
og dette er dyktige med-

arbeidere man helst ikke vil klare seg uten, 
mener Kåre.

God og lettet stemning etter 
langvarige forhandlinger – nå 
slår Solhaug Byggevare AS og 
Halsa Bygg AS sammen sine 
virksomhetsområder. - På 
folkemunne er vi nok blitt sett 
på som ‘fiender’ i mange år, 
så det er vel en nokså stor sak 
at vi nå slår oss sammen, ja, 
smiler Ken-Henry Solhaug (t.v.) 
og Kåre Kildal.

Nyheten kan slippes! Solhaug Byggevare og Halsa Bygg slår sammen sine virksomhetsområder og 
driver videre to selskaper med krysseierskap og svært sterk markedsposisjon. Her er fornøyde eier og 
ledere under kontraktsigneringen i Bodø mandag i denne uka. Fra venstre Anita Taraldsen, Ken-Henry 
Solhaug, Kåre Kildal, Bjørn Kildal, Steinar Folgerø og Willy Sørum. De to siste representerer SN Gruppen i 
henholdsvis Sandnessjøen og Mosjøen, som er hovedeier i dagens Solhaug Byggevare AS. 

Ble etablert som aksjeselskap i 
1988, og eies 50/50 av brødrene 
Kåre Kildal (f. 1963) og Bjørn 
Kristian Kildal (f. 1981). Kåre er 
daglig leder, Bjørn leder utesek-
sjonen, og selskapet har om lag 
35 ansatte i omfattende entrepre-
nørvirksomhet i Meløy-regionen, 
samt ByggTorget-butikk på 
Halsa. Omsetning i 2018 var 
ca. 56 millioner eks. mva., med 
positivt driftsresultat på ca 1,5 
mill. før skatt.

Utspringer fra Ken-H. Solhaug 
Bygningsfirma, etablert 1986. 
Eies 51 prosent av konsernet SN 
Gruppen i Mosjøen/Sandnessjøen, 
og 49 prosent av Solhaug-Grup-
pen AS. Daglig leder i Solhaug 
Byggevare er Anita Taraldsen (f. 
1964), og selskapet har 24 ansatte 
i entreprenørvirksomhet og drift 
av Montér-butikker på Ørnes og 
Halsa. Omsetning 2018 var 58,8 
mill., med positivt driftsresultat på 
ca 2,5 mill.
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I neste utgave av NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

Eirik tok med hele laget sitt av driftsteknikere 
til byen. Og møtte en hel landsdel med Mowi…

- Ja, vi er en del foran den planen vi job-
bet etter da vi startet opp i høst, bekrefter 
arbeidsleder Jan Tore Svendsgård i Reipå 
Knuseri.
- Alle kabler er revet bort, og av de 24 mas-
tene vi skulle rive, står bare to igjen.

Signaturbygget neste
Ny Næring tar bilde av det såkalte linjelage-
ret i Bjarne Eriksens vei i Glomfjord. Eller, 
restene av det, for nå fjernes det, dette ene av 
to bygg som inngår i Knuseriet’s omfattende 
rivejobb for Statkraft.
- Ja, linjelageret er nede, og nå forbereder vi 

Ett nede, ett igjen
Knuseriet er foran ruta i Glom-
fjord-rivingen. Og nå står signa-
turbygget for tur.

rivingen nede i Glomen, som er et mye større 
prosjekt, sier Jan Tore.
Inntakshuset, den særegne og gulfargede 
bygningen kloss inntil munningen av Fy-
kantunnelen. Det er ikke feil å kalle dette 
et signaturbygg i Meløy, og Statkraft har da 
også gått noen runder med det offentlige, før 
rivingen fikk sin godkjennelse.
- De to mastene vi ikke har revet, står på 
oversiden av inntakshuset, og huset må rives 
først, før mastene kan fraktes ned. Vi regner 
med at vi er i gang med Inntakshuset til 
påske, opplyser jan Tore.

Avslutter med rydding
Vi skrev i november om den smått spekta-

kulære rivejobben som strekker seg gjennom 
absolutt hele Glomfjord. Etter renovering og 
nybygging i flere titalls millioner kroner-klas-
sen, gav Statkraft Reipå Knuseri oppdraget 
med å rive den gamle høyspenttraséen som 
i hovedsak går gjennom bebyggelse. Opptil 
100 år gamle master, 10-20 meter høye. ‘En 
spennende utfordring for oss, der vi må tenke 
oss godt om og være veldig forsiktige hele 
tiden’, sa Jan Tore den gangen.
- Når snøen blir borte, begynner en ny jobb 
for oss. For siden vi for eksempel har måttet 
bygge veier fram til mange av mastene, er det 
en god del pynting og rydding som må gjøres 
etter at rivingen er ferdig, sier han denne 
uken.

Ny Næring – siste nytt fra vårt solide næringsliv!

Moldjord gjorde stor-ombygging for fylket. 
Snakk om forvandling!
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Moldjord Bygg og 
Anlegg har hatt egen 
avdeling i Glomfjord i 
over 20 år, og Beiarn-
bedriften har kontor 
og egen plasthall på 
øvre område. Om lag 
55 ansatte i Salten.

Bygget etter SiC 
Processing eies av 
BodøGruppen, 
og nå håper man 
lokalt at bygget 
kan bli ‘nærings-
hage’, altså lokaler 
for flere nye 
virksomheter.

Bilfinger Industrial 
Services kjøpte den 
tidligere multiwafer-
fabrikken fra boet 
etter REC, og har 
over en periode flyttet 
alle sine avdelinger 
over fra de gamle 
verkstedlokalene i 
industriparken.

Norwegian Crystals 
lager silisium-ingoter 
som skjæres til wafere 
av samarbeidspartne-
re utenlands. Bedrif-
ten planlegger sterk 
vekst, og er i full drift 
etter en produksjons-
stopp høsten 2018. 
Om lag 100 ansatte.

Yara Glomfjord har 
kjøpt produksjonslokale-
ne etter Si Pro fra Meløy 
Eiendom AS, og flyttet 
i 2018 sin innkjøpsav-
deling og hoveddelen av 
materiallageret hit. Yara 
har også sine hoved-
kompressorer i bygget.

INVIS er enginee-
ringbedriften som 
har spesialisert seg 
på skanning og 3D-
modellering som 
verktøy i nybygg- og 
vedlikeholdsprosjek-
ter i industrien. 10 
ansatte.

Yara Glom-
fjord er med 
sine rundt 170 
ansatte Meløys 
største, private 
arbeidsplass re-
gionens viktigste 
hjørnesteinsbe-
drift. 
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RECs tidligere 
renseanlegg eies av 
Vitar AS. Bygget 
var tiltenkt produk-
sjon av isbiter, men 
har pr. i dag ikke 
industriell aktivitet. 

Terje Halsan AS har 
brakkerigg for utleie, 
lagerbygg, carport 
for anleggsmaskiner 
og plasthall her på 
øvre område. 17 
ansatte.

Meløy Utvikling 
KF koordinerte 
omstillingsarbei-
det 2012-18, og 
videreføres nå som 
kommunalt foretak 
og med 3 ansatte.

ToCircle har 10-15 
ansatte i Glom-
fjord og Oslo. 
Deres teknologi 
energieffektiviserer 
turbiner, pumper 
og kompressorer.

Yara Glomfjords 
beredskapsav-
deling har eget 
brannkorps, som i 
tillegg til å betjene 
industriparken 
også er brann- og 
beredskapstropp 
for Glomfjord.

Mowi driver i 
Glomfjord ett 
av verdens større 
smoltanlegg i sitt 
slag. På øvre om-
råde er klekkeri og 
startfôring, mens 
selve smoltanleg-
get ligger nede ved 
fjorden. 19 ansatte.

Molab overtok 
laboratoriet fra 
Hydro Agri i 
2003, og utfører 
organiske analyser 
av mineralgjødsel, 
kalksalpeter og 
råstoff hos Yara. 

Meløy BedriftsService 
ble etablert i 2002 og 
er tjenesteleverandør, 
først og fremst til 
industribedriftene, 
men også til private 
og bedrifter utenfor 
parken. 12 ansatte.

Polarplast har 
etablert virksomhet i 
den sørlige delen av 
de gamle verkstedbyg-
ningene til Hydros 
gjødselfabrikk. Etter 
at Bilfinger har flyttet 
til nytt bygg, står 
fortsatt hoveddelen av 
lokalene ledig. 

Et annet bygg 
som er tilgjengelig 
for ny virksom-
het, er slurry-
miks-bygget etter 
REC, som i dag 
eies av Bilfinger.

Under disse takene 
har Yara Glomfjord 
i alle år hatt sitt 
materiallager og 
innkjøpsavdeling. 
Disse enhetene er 
imidlertid flyttet, 
og industrihallene 
blir dermed til-
gjengelig for annen 
virksomhet.

Det langstrakte 
Likeretter-bygget 
har tidligere huset 
både hanskefabrikk 
og produksjon av 
digler til silisium-
ovnene hos for 
eksempel Norwegian 
Crystals. Lokalene er 
i dag tilgjengelig for 
annen virksomhet.

Yara Glomfjord 
har de senere årene 
gjort en kraftig 
oppgradering av 
vannverket for 
industriparken og 
bysamfunnet. Dette 
helt nye ventilhuset 
stod ferdig i 2016.

To store industri-
tomter, på hver sin 
side av innfartsveien, 
er nå tilrettelagt for 
ny aktivitet. Den 
ene vegg-i-vegg med 
Norwegian Crystals 
ved hovedporten, den 
andre er den såkalte 
Syre C-tomta.

Glomfjord Industripark 2019
Næringsparken i Glomfjord er tyngdepunktet i Meløy’s svært solide næringsliv. Nå har Yara Glomfjord 
tilrettelagt nye tomter og samarbeider med Meløy kommune for å få på plass flere etableringer.

Kompetansehuset 
Meløy er bedrifts-
klyngen med i alt seks 
aktører i ‘Schalthuset’. 
I samarbeid tilbyr de 
fagutdanning, karriere- 
og kompetanseutvik-
ling, etableringshjelp, 
bedriftsutvikling og 
andre tjenester til 
næringslivet.  
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Yara er den tidligere landbruksdivisjonen til Hydro, og er siden etableringen våren 2004 et av de største 
selskapene på Oslo Børs. Yara’s markedsverdi er beregnet til nær 90 milliarder kroner, og nær 16.000 
ansatte verden over produserer mineralgjødsel og kjemikalier. I Glomfjord ble det bygget gjødselfabrikk 
fra 1947, og de om lag 190 ansatte står bak en årsproduksjon av NPk-gjødsel og kalksalpeter på om lag 
800.000 tonn. Fabrikksjef er Øyvind Jenssen (bildet).

Vårt konkurransefortrinn skal være at vi aller best forstår hvor-
dan bonden skal få de beste avlingene, som igjen skal gi den 
beste kvaliteten på matprodukter fra landbruket. ØYVIND JENSSEN

.

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

- Det er færre linjer på landsbasis, slik at 
våre lokale elever blir enda mer etterspurt. 
Og, offshore-konkurransen har tatt seg opp, 
forklarer hun som 
er HR-ansvarlig 
(personalansvar-
lig, red. anm.) hos 
hjørnesteinsbedrif-
ten.
Ja, for Yara Glom-
fjord har tatt læring 
etter fjoråret: det 
ble utfordrende å 
fylle alle de ledige 
læreplassene i fa-
brikken da fjorårets 
avgangskull fra 
kjemiprosess-linjen i Glomfjord var mindre 
enn vanlig. 
- Derfor ville vi forsøke noe litt nytt i år, 
istedenfor å vente på fylkeskommunens lister 
over kandidater, slik vi pleier, forklarer May-
Eli N. Johnsen. 
- Vi inviterte rett og slett alle avgangselevene 
i Glomfjord i de to fagområdene som er 
aktuelle for oss. Til kveldsmøte, med pizza og 
informasjon om oss.

Viktig ressurs
For å være i forkant, altså. En svært tidlig 

Tidlig ute, dét hjalp
De er etterspurt, yrkesskole-
elevene som i vår skal finne læ-
replass. Yara Glomfjord har vært 
i forkant, og har gjort rekordtid-
lige rekrutteringer. 

May-Eli Nygård Johnsen

Ny Næring 19. september 2018

Mens rekrutteringen av lærlinger har 
gått litt av seg selv tidligere, ser vi at 

det nå var lurt å være i forkant.
MAY-ELI JOHNSEN

direktekontakt, med lokale elever som er 
aktuelle for å fylle de om lag 10 læreplas-
sene som er ledig fra sensommeren.
- Lærlingene er kjempeviktig for oss. Det 
er en ressurs å få inn ungdommer som er 
framoverlent og stiller spørsmål 
– dagens elever er kanskje enda 
flinkere til å utfordre oss, de 
både spør og er flinke til å finne 
informasjon på egenhånd. Å 
jobbe sammen med lærlinger er 
skjerpende for oss som er faste og 
har vært her i mange år, mener hun.
- Og andreårslærlingene er rett og slett en 
viktig ressurs i produksjonen vår, både som 
kommende vikarer og i noen tilfeller fast 
ansatte.

Det hører med til historien at Yara først og 
fremst utdanner fagfolk for andre. De fleste 
lærlingene får nemlig annen arbeidsgiver etter 
læretiden. 

Åtte fikk tilbud
Om lag 15 elever møtte opp til kveldsarran-
gementet i regi av Yara Glomfjord og staben 
i Opplæringskontoret MBS i forrige måned. 

12 fra kjemiprosesslinja, og fire aktuelle for 
produksjonsteknikkfaget.
- Vår fabrikksjef var tilstede, og det ble orien-
tert om både konsernet og oss i Glomfjord. 
Elevene var veldig interessert og engasjert, og 

hadde gode kunnskaper, sier May-Eli.
Og effekten ble god for regionens største 
bedrift også på lærling-inntak. 13 elever 
ble innkalt til intervju i etterkant, og 
åtte har allerede fått tilbud om læreplass, 
mange måneder før en mulig tiltredelse.
- Mens rekrutteringen av lærlinger har gått 

litt av seg selv tidligere, ser vi at det nå var 
lurt å være i forkant og få tidligere kontakt 
med elevene, mener hun.

Nær 15 virksom-
heter, om lag 350 
arbeidsplasser. Fra 
konsernbedriftene, 
de som eksporterer 
for milliarder, og til 
engineering, vedlike-
hold og små, lokale 
tjenesteleverandører. 
Ja, dét er Glomfjord 
Industripark.
- Infrastrukturen vår 
er bedre enn noen 
gang, og vi har ledig både moderne indus-
trilokaler og gode tomter for ny virksomhet, 
sa parksjef Leif Kristiansen i Lederprat i Ny 
Næring i forrige måned.
- Men, vi har vært for lite flinke til å fortelle 
omverdenen om dette – vi er for lite synlig. 
Dette ønsker vi å gjøre noe med!
For lite synlig – dette stod på dagsorden da 
Leif nylig samlet troppene til årets første 
parkforum. Altså ledermøte, der virksom-
hetene Yara, Meløy Næringsforum, Bil-
finger, Polarplast, Meløy Utvikling, Meløy 
BedriftsService, ToCircle, SINTEF Molab, 
Norwegian Crystals, INVIS og Glomfjord 
Industripark – alle var de representert. 

Forum for mer synlighet
Næringsparken skal synes 
bedre og bli lettere tilgjenge-
lig. Lederne i Glomfjord Indus-
tripark vil samarbeide mer og 
bedre om profilering.

Leif Kristiansen

Så dreier det seg om å lage 
de gode historiene, synlig-

gjøre alle kvalitetene våre og 
nå ut med dette til flest mulig.

LIV TORIL PETTERSEN

Synlighet gav søknader
- Dette er en veldig spennende næringspark 
der virksomhetene samlet har omsetning for 
flere milliarder kroner, mener Anders Strøm, 
som representerte Norwegian Crystals.

Og fortsatte:
- Det var da vi begynte å reise til messer og 
utdanningsinstitusjoner og fortelle om oss 
selv og parken, at det begynte å renne inn 
åpne søknader om å få jobbe hos oss!
Parkforumet er enstemmig på at bedre 
synlighet kan gi bidra til både nyetablerin-
ger, rekruttering av flinke folk utenfra, nye 
oppdrag og styrking av dagens virksomheter. 
Nå ønsker lederne 
i næringsparken en 
bedre og mer syste-
matisk profilering, og 
i samarbeid. Et første 
tiltak er renovering 
av nettsiden www.
glomfjordindustripark.
no, slik at denne kom-
mer opp og gå med oppdatert informasjon og 
aktuelle artikler. 
- Så dreier det seg om å lage de gode histori-
ene, synliggjøre alle kvalitetene våre og nå 
ut med dette til flest mulig, sier Liv Toril 
Pettersen, som i møtet presenterte Meløy Tett 
På – programmet som skal bygge kommu-
nens omdømme og bidra til rekruttering og 
tilbakeflytting.

- Flinkere enn oss
Som arbeidsplass og verdiskaper har industri-

området i Glomfjord sentrum vært et tyng-
depunkt i regionens næringsliv i 100 år. Altså 
siden kraftverket startet opp på Fykan i 1920, 
og senere smelteverket i Haugvika. For alvor 
trygt og stabilt ble det med Norsk Hydro’s 
ammoniakk- og gjødselproduksjon fra 1949/-
55. Som næringspark, altså med et spekter 
av ulike virksomheter, har navnet Glomfjord 
Industripark vært benyttet siden årene 2002-

03. Da produksjonen 
av silisiumwafere var 
som størst i årene fram 
mot 2011, sysselsatte 
næringsparken rundt 
1.000 personer.
- Men selv om vi har 
moderne infrastruktur 
og er bedre enn de 

fleste på sirkulær økonomi, har nok et miljø 
som Mo Industripark vært mye flinkere enn 
oss til å profilere seg. Dette bør vi kunne 
gjøre noe med i årene som kommer, mener 
Leif og de andre lederne.
Som samles til nytt parkforum 9. mai. I 
møtet 13. februar ble det også orientert om 
en ny og automatisk besøksregistrering, ny 
skilting i parken og altså samarbeidsprosjek-
tet Meløy Tett På.

Godt oppmøte da Yara Glomfjord inviterte læreplass-kandidater på pizza og bedriftsinformasjon. Fra venstre på ‘lagbildet’ Mads Myrvang, Andres 
Stendal, Isak Maruhn, Marcus Klungseth, John Fredrik Bergli, Thea Margrethe Jacobsen, Martin Amund Solhaug, Silje Gundersen, Isak Bendiksen, Synne 
Halsan, Isak René Nilsen, Synne Elisabeth Bergli, Jørgen Pedersen og Simen Klausen. Foto: Kolberg Naturfoto.

Leif Kristiansen i Glomfjord Industripark samlet nylig et flertall av lederne på næringsområdet til et nytt parkforum. Automatisk 
besøksregistrering, skilting og bedre, felles profilering stod på agendaen. Klippet er hentet fra februar-utgaven av Ny Næring.

Glomfjord Industripark har hatt produksjon av laksesmolt siden MOWI etablerte sitt forsøksanlegg i 1985. Se-
nere har Hydro Seafood og Nutreco vært eiere, og fra 20xx Marine Harvest, som fra i år heter Mowi Norway AS. 
I Glomfjord driver de 19 ansatte klekkeri og startfôring på øvre område og påvekst-avdeling på nedre område. 
Anlegget er det største i konsernets region nord, og daglig leder er Rose Olsen, mens Svante Brun er driftsleder.

Vår stab gjør sitt ytterste for å produsere sunn og god 
mat. Samtidig tar vi vare på miljøet og hverandre.                      

ROSE OLSEN

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

Rose Olsen, 
daglig leder i MOWI Glomfjord"

O R G A N I C

O R G A N I C

O R G A N I C

MOWI NORWAY AS
8161 Glomfjord
Tlf. 21562440
Web.: www.mowi.com
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NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Ved årtusen-skiftet ble den såkalte kysttelekabelen lagt fra Narvik til Trondheim, 
og Meløy Energi sørget for at vår regions aller første fiberbindelse gikk fra Ørnes 
til Glomfjord Industripark, og Fykan. Korsnes på Ørnes ble det første privatbolig-
området som fikk fiber.

I de tre årene fram mot 2010 ble ‘Svartisfiberen’ lagt langs kysten, og med 1.500-
2.000 husstander og bedrifter som potensielle kunder. Meløy Energi samarbeidet 
økonomisk med Nordland Fylkeskommune, kommunene Meløy, Rødøy og 
Lurøy og Signal Bredbånd, og investeringen var på over 40 millioner kroner.

Senere er den nordlige delen av Neverdal bygget ut, og det meste av Ørnes, samt 
hele Glomfjord, og Halsa. Engavågen ble tilrettelagt i forbindelse med legging av 
ny kraftkabel i sjøen fra Halsa til Saura. Nå står Reipå for tur, og deretter resten 
av Neverdal og Engavågen.

  FIBER I MELØY

- Vi hadde forberedt dette møtet litt i 
forkant, så det var ikke overraskende, men 
selvsagt gledelig, at besøket ble så bra, smiler 
Reinert Aarseth.
Markedssjefen hos Meløy Energi kunne 
krysse av for en viktig fiber-milepæl etter fullt 
hus på Reipå Bygdahus i forrige måned. Han 
selv og samarbeidspartner Signal Bredbånd 
kunne svært fornøyd svare på rekken av 
spørsmål da ‘alle’ kom på kveldsmøtet for 
innsalg av fiberforbindelse til bygda.

- 97 kunder skrev seg 
på lista, og vi forventer 
at vi ender med en del 
over 100. Dette gjelder 
Reipå sentrum, og nå 
er utbyggingen vedtatt, 
fastslår Reinert.
- Totalt er det litt over 
200 potensielle kunder 
på hele tettstedet, 
og på lista for neste 
utbyggingstrinn har vi 
omtrent 60.

Full fiber-fres
Endelig. Får Reipå lynrask og 
stabil internettforbindelse. Inn-
byggerne stod i kø for å signere 
da partnerne Meløy Energi og 
Signal Bredbånd inviterte til 
hyggelig salgskveld. 

Utålmodig bygd
Etterlengtet og aktivt etterlyst: fiberfor-
bindelse til Meløys nordligste og definitivt 
livskraftige bygd. Både private og bedrif-
ter har vært utålmodige, etter at Reipå av 
finansieringsmessige hensyn har kommet litt 
ned på lista for fiber-utbygging. Den sterke 
interessen materialiserte seg altså under 
februar-kveldsmøtet.
- Ja, Reipå er kanskje bygda som har stått på 
aller mest for å få fiber. Enkelte kommunale 
bygg fikk forbindelse gjennom et tidligere 
kommunalt anbud, og utålmodigheten har 

vært stor, bekrefter Reinert.
- Den utbyggingen som nå skal gjøres, er 
gledelig for mange. For bygda, for Signal 
Bredbånd og Meløy Energi, og for entrepre-
nørene Løvset Maskin, Alexander Andersen 
og Meløy Elektro – alle disse får rikelig 
arbeid i dette prosjektet framover.

Reinert Aarseth

Vi hadde forberedt dette møtet 
litt i forkant, så det var ikke 

overraskende, men selvsagt 
gledelig, at besøket ble så bra.

REINERT AARSETH

Vår samarbeidspartner Signal Bredbånd jobber i hele 
Nord-Norge, og nå ønsker de at Meløy Energi skal ta 

stadig større ansvar i et større område.
REINERT AARSETH

Det ble kul på veggene da Signal Bredbånd’s salgssjef Valter Jacobsen (bildet til venstre) og Meløy Energi’s Reinert Aarseth inviterte hele 
Reipå til fiber-innsalg-møte i februar. – Den utbyggingen vi skal gjøre nå, er gode nyheter for mange, både private, bedrifter og entreprenører, 
sier Reinert, som er markedssjef i Meløy Energi.

Vil satse, med Signal
God båndbredde og stor hastighet på 
internettforbindelsen. Dette er for de fleste 
en forventning i 2019, og i økende grad et 
minus ved en eiendom, altså hvis hastigheten 
er lavere enn forventet.
- Vår samarbeidspartner Signal Bredbånd 
jobber i hele Nord-Norge, og nå ønsker de 
at Meløy Energi skal ta stadig større ansvar 
i et større område, sørover mot Lurøy og 
nordover for oss, opplyser Reinert.

- Vi forsøker å ekspandere på dette, men 
trenger også kapasitet for å få arbeidet gjort 
skikkelig. Dette jobber vi med nå.
Parallelt jobber også Meløy kommune for 
å skaffe samtlige husstander og bedrifter 
høyhastighets internett-forbindelse. Forrige 
søknad om høykom-midler (regjeringens pro-
gram for bredbånd-tilbud til områder som 
på kommersielt grunnlag ikke kan forvente 
utbygging i nær framtid, red. anm.) fikk 
avslag, men ny skal sendes i år.

- Dette var en milepæl for oss, men vi er på 
langt nær i mål, fastslår leder Jørn Ellingsen i 
Reipå Grendelag.
Han jubler etter februar-møtet på bygdahu-
set, der hvor en stor del av Reipå’s husstander 
villig vekk bestilte fiber med innhold, fra 
Signal Bredbånd og Meløy Energi. Selv bor 
han øverst i Sæterenga og beskriver dagens 
internettforbindelse som helt elendig, i tillegg 
til at han bor i ‘parabol-skyggen’.
- Vi er glad for denne utviklingen, men vi job-
ber videre for at alle på Reipå skal få fiber. Nå 
vurderes det om kommende høy- og lavspent-

Grendelaget glad for fiber
- Vi vil strekke oss langt, sier 
grendelagslederen og bonden. 

kabel, og kommende vann- og avløpslednin-
ger, kan samles i bakken, sammen med fiber. 
Engasjementet har vært stort, og tilbudet 
altfor dårlig til nå, mener Jørn.
Han forteller at produksjonsutstyr i landbru-
ket i dag krever høy internetthastighet, siden 
mye vedlikehold og rapportering foregår 
online. Og han mener at om få år vil det bety 
verdiforringelse for boliger, dersom hastighe-
ten er så lav som i dag.
- På Reipå er vi vant til å måtte bidra selv, 
hvis vi skal få ting på plass. Så nå har vi sagt 
til Meløy Energi og Meløy kommune at vi 
kan bidra med graving på dugnad, slik at 
fiber kommer raskt på plass alle steder.

Jørn Ellingsen Mats Swensen

Mats Swensen (24) er siden i fjor sommer 
ingeniør i samfunnsteknikk hos Reipå’s 
hjørnesteinsbedrift Reipå Knuseri. Internett-
forbindelsen til hovedbasen på Øde har vært 
en liten hodepine, helt fra starten.
- Ja, jeg visste faktisk ikke at det ikke var 
fiber hit, så jeg har mast på dette siden…den 
andre dagen min, tror jeg! smiler han.
- Det går sakte?
- Helt klart. Slik som driften vår er i dag, er 
det en hemsko å ikke ha fiberforbindelse. 
Mange typer programvare vi bruker, krever 

Hjørnesteinen glad for fiber
- Det blir mye bortkastet venting, 
sukker ingeniøren hos maskinen-
treprenøren. 

rask forbindelse. Og maskinene våre – vi ‘pra-
ter’ jo med dem digitalt, systemene deres. Så 
når vi opplever at det bare står og kverner og 
kverner, så er det veldig irriterende.
- Jeg har brukt masse tid på å vente fordi 
nettet er tregt. Dette er tid der jeg MÅ følge 
på skjermen, men ikke får gjort noe annet. Så 
dét er bortkastet arbeidstid, rett og slett.
- Hva har dere gjort i saken?
- Bedriften har hatt dialog med Meløy 
Energi og Meløy kommune om dette, og har 
tidligere tilbudt oss å hjelpe med å få lagt 
fiber, men det har ikke vært aktuelt før nå. 
Jeg synes jo ikke det er slik det skal være at 
offentlige bygg på Reipå har hatt fiber lenge, 
mens vi i andre bedrifter ikke har det!
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- Det var et tett program, med veldig mye 
nytt og spennende å se. Men, hvis jeg skal 
framheve noe, må det bli dette med bære-
kraft. Også i fortset-
telsen må vi bruke 
den kraftressursen vi 
har til å skape ny og 
bærekraftig nærings-
virksomhet!

Mye bærekraftig
Adelheid Kristiansen 
er tilbake på kontoret 
sitt i Rådhuset på 
Ørnes. Nylig gjen-

Fikk varm velkomst
Fabrikksjef Cato Lund og Nor-
wegian Crystals ble dagens 
første stopp for Meløy-rådman-
nen. Deretter ga ikke Adelheid 
Kristiansen seg før hun hadde 
besøkt hele 8 bedrifter i Glom-
fjord Industripark!

Adelheid Kristiansen

En slik dag var noe jeg raskt bestemte meg for å få til, da jeg 
begynte som rådmann før årsskiftet. I min jobb er det utro-

lig viktig å ha oversikt over næringsaktiviteten i kommunen.
ADELHEID KRISTIANSEN

nomførte hun sammen med Meløy-ordfører 
Sigurd Stormo en skikkelig besøksmaraton i 
Glomfjord Industripark. Fra dagen begynte 
hos Norwegian Crystals (NC) klokka 08, 
rakk kommunens ferske administrative leder 
å besøke hele 8 næringspark-bedrifter før 
arbeidsdagen var over!
- En slik dag var noe jeg raskt bestemte meg 
å få til, da jeg begynte som rådmann før års-
skiftet. I min jobb er det utrolig viktig å ha 
oversikt over 
næringsaktivi-
teten i kom-
munen, og 
ikke minst det 
som foregår i 
industripar-
ken, sier hun 
til Ny Næring.
- 11 millioner smålaks som er viktig mat for 
verden, produksjonen av mineralgjødsel som 
er viktig for all jordbruksvirksomhet – og 
vannet som skaper kraft til denne produksjo-
nen - det foregår veldig mye i Glomfjord som 
er bærekraftig for verdenssamfunnet.

- Må bli flinkere
Sammen med Stine Estensen og Finn 
Nordmo fra Meløy Utvikling KF, og altså 
ordføreren, ble hun ønsket varmt velkom-
men til NC, Bilfinger, Yara, INVIS, Mowi, 
SINTEF Molab, ToCircle og Polarplast. Og 
ikke nok med dét, utenfor parken rakk hun 
og Sigurd Stormo faktisk også en stopp hos 
en niende Glomfjord-bedrift.
- Jeg legger merke til den gjensidige avhen-

gigheten mellom mange av bedriftene, og det 
veldig sterke kompetansemiljøet, fortsetter 
hun.
- Men: vi må alle sammen bli flinkere til å 
fortelle historiene fra Glomfjord Industri-
park enn vi er i dag! Som de fleste utenfra 
ville gjort, googlet jeg parken, og kom inn 

på nettsiden deres. Den mest framtredende 
informasjonen der synes jeg var at REC var 
nedlagt, og dét skjedde jo for snart sju år 
siden! Slik skal det vel ikke være? spør hun.

Næringsvennlig og -interessert
Siviløkonomen fra Bodø var avdelingsdirek-
tør i Husbanken i 10 år, har bakgrunn som 
både organisasjonsutvikler, markedssjef og 
forvaltningssjef, en rekke styreverv og er i 

dag styreleder i Bodø Havn. Siden 
desember leder hun Meløy kom-
mune, en organisasjon med om 
lag 800 ansatte, og som i omstil-
lingsårene har jobbet målrettet for 
å bli mer næringsvennlig.
- Nå har vi det månedlige næ-
ringsmøtet der vi møtes på tvers 

av etatene og diskuterer henvendelser og 
prosjekter som er på gang, og dit inviterer vi 
også enkeltbedrifter. Ordføreren og jeg har 
dessuten mye dialog om tilrettelegging for 
næringslivet, og jeg ønsker å å være med på 
en del andre arenaer, forsikrer Meløy’s nye 
rådmann.

Forbedringstrykket og produksjonsøkningen for fabrikksjef Cato Lund og Norwegian Crystals er interessant for hele Meløy, og selvsagt også rådmann 
Adelheid Kristiansen. Nylig satte hun av en hel dag for å besøke flest mulig industripark-bedrifter sammen med Sigurd Stormo.
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