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Bladet Ny Næring produseres og gis ut av 
Ny Næring AS, et selskap der hovedeier er 
Ulsnæs Holding ANS. Ny Næring profilerer 
næringslivet, og innholdet lages på oppdrag 
fra våre faste samarbeidspartnere. Høsten 
2019 har bladet 24 faste samarbeidspart-
nere, og disse er presentert samlet på annet 
sted i bladet. Bedriftene har i hovedsak sin 
virksomhet i Meløy, Rødøy og Gildeskål i 
Nordland. Formålet til Ny Næring er å for-
midle satsinger og suksesshistorier i noen 
av regionens aller mest solide bedrifter, 
gjerne fortalt av stolte ansatte. Ny Næring 
distribueres som månedsbilag i lokalavisa 
Kulingen følgende datoer i 2019: 6. februar, 
20. mars, 25. april, 29. mai, 19. juni, 28. 
august, 2. oktober, 6. november og 18. de-
sember. Hoveddelen av artiklene publiseres 
også til www.kulingen.no, der de er fritt 
tilgjengelig for alle.
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- I det siste har vi kommet opp 
med ny nettside, og skal snart 
slippe vår første produktkatalog. 
Men, vi har vel til nå vært dårlig 
på profilering og markedsføring. 
Vi har bare gjort et oppdrag, 
som andre da har fått med seg, 
og så har vi fått nye oppdrag, 
smiler Lasse Willumsen.
- Nå er vi blitt såpass store at vi 
ser at det krever mer innsats å 
holde folk i jobb hele tida. Så 
dét er den viktigste grunnen.

Vil vises mer
Altså grunnen til at Ny Næring 
stolt kan presentere raskt-vok-
sende Polarplast AS som vår nye 
og faste samarbeidspartner! Vi 
ønsker Lasse og staben hjertelig 
velkommen til ‘stor-familien’ 
– Ny Næring har nå 24 faste 
samarbeidspartnere i det solide 
næringslivet i Meløy og Gilde-
skål. Disse profileres gjennom 
bladet Ny Næring og i stadig 
sterkere grad på nett, i sosiale 
medier og gjennom film-innslag.
- I tillegg til ny nettside viste vi 
oss i år også fram under verdens 
største messe for akvakultur-tek-
nologi, Aqua Nor i Trondheim, 
forteller Lasse om arbeidet for å 
bli enda mer synlig.

Fra 2 til 23!
- Å bli profilert i Ny Næring 
betyr at folk i regionen blir enda 
mer obs på at vi finnes, og at vi 
er et alternativ som arbeidsplass. 
Og, vi kan gjøre andre, lokale 

Ny i ‘familien’
Ny Næring presenterer 
stolt: vår nye samar-
beidspartner Polar-
plast AS!

bedrifter mer klar over oss, slik at 
bedriftsledere vet enda bedre hva vi 
holder på med.
Polarplast prosjekterer, tegner og 
sveiser i både plast og metall, og har 
et spekter av sluttprodukter, ikke 

minst for kunder i havbruksnæringa. 
Siden etableringen i 2013 har staben 
vokst fra 2 til 23 ansatte, og fra 4 til 29 
millioner i omsetning i løpet av de så 
langt fem ordinære driftsårene. 
- Å finne bra folk har gått litt av seg 

   NY NÆRING AS
Før sammenslåingen av Framtia og Meløyavisa til Kulingen, ble profileringsbladet Ny Næring 
i fjor høst løftet ut av daværende Mediehuset Meløy og etablert som eget selskap. Ny Næring 
AS spesialiserer seg på profilering og markedsføring av næringslivsvirksomheter, både på 
nett, i sosiale medier og i film-innslag, i tillegg til hovedproduktet Ny Næring. Bladet Ny 
Næring har i dag 24 faste samarbeidspartnere i Meløy og Gildeskål, og distribueres i bunker til 
bedriftene og som bilag til Kulingen. Daglig leder i Ny Næring AS er Edmund Ulsnæs (f. 1967).

I næringslivet endrer alle bedrifter seg, hele 
tiden. Kanskje ikke fra uke til uke, men i 
løpet av et år eller tre bør det merkes. Uten 
fortløpende forbedring dør en bedrift – 
noen ganger sakte, andre ganger lynraskt. 
En virksomhet lever av å levere det kunden 
trenger - og det som trenges kan endre seg 
fort. En flink bedrift skjønner at endringer 
må til, en god stund før kunden tenker på 
å si fra. En slik bedrift vil jeg at Ny Næring 
AS skal være.

Derfor rigger vi om, og vi gjør det nuh. 
Bladet du leser er det vi er mest kjent for. 
Vi kan blad-produksjon, og bladet skal 
leve videre og utvikles, fordi kundene våre 
i næringslivet sier klart fra at de vil ha det. 
Men, Ny Næring AS må vise at vi er god på 
mer enn tekst, foto og layout. Når vi skal 
hjelpe næringslivsledere med profilering 
og markedsføring i 2020, sørger vi for at 
vi kan håndtere enda flere verktøyer, levere 
profilering raskere og mer fleksibelt, og ha 
mer produksjonskapasitet.

Om-riggingen gjør at Ny Næring nå utvider 
produkt-spekteret vårt betydelig. Vi leverer 
nye nettsider, vil hjelper med drift av 

Nå rigger vi om. Det er et 
poeng å få markedsført det

Edmund Ulsnæs, daglig leder Malin B. Ulsnæs, 
informasjonsmedarbeider

nettsidene, og Facebook-profiler, vi lager 
film-innslag og presentasjonsfilmer og le-
verer selvsagt foto, logo, brosjyre og grafisk 
design. I bunnen for alt vi gjør er innholds-
produksjon – kvalitetsinnholdet som til nå 
har vært forbeholdt bladet Ny Næring, men 
nå kommer på ‘alle plattformer’.

Profilering: å skape og opprettholde en iden-
titet og omdømme av et foretak. Markeds-
føring: aktivitet der man dirigerer varer og 
tjenester fra produksjon frem til forbrukere 
og brukere. 

Disse definisjonene har jeg hentet fra www.
snl.no. Det er dette vi i dag hjelper våre 
gode venner i næringslivet med. Alle kom-
mersielle virksomheter trenger profilering 
og markedsføring. Men også Ny Næring 
AS må ta inn over seg at det dreier seg om 
mer enn ‘høy kvalitet’ på det man leverer. 
Det dreier seg om RETT kvalitet, og rette 
produkter. Og hva våre kunder mener at 
dette skal være. Det er straks 2020. Så nå 
rigger vi om.

Edmund Ulsnæs
Daglig leder i Ny Næring AS

selv, egentlig - vi har tatt inn folk 
etter behov, og når vi har funnet 
enkeltpersoner som vi virkelig 
vil ha og som passer inn i staben, 
forklarer Lasse Willumsen.
- De neste årene satser vi ikke først 

og fremst på mer vekst, men å 
konsolidere og få mer overskudd 
av driften, slik at vi kan utvikle nye 
metoder og produkter.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Inntektene har økt fra 2 til 29 millioner i løpet av fem år – nå ønsker daglig 
leder Lasse Willumsen i Polarplast AS å bli enda mer synlig for alle i sitt 
nedslagsfelt. Derfor blir bedriften fast samarbeidspartner i Ny Næring.

Vet du hva disse tallene er?: 82, 
89, 92, 120, 143. Jo, det er den 
årlige utviklingen i driftsinn-
tekter, målt i millioner kroner, 
for Moldjord Bygg og Anlegg! 
Det første og laveste tallet er 
året 2014, mens det siste og 
største er fjoråret, altså 2018. 
Og driftsresultatene i perioden 
er like hyggelig lesning, kan 
vi melde. Daglig leder Finn 
Nikolaisen (bakerst i bildet) leder 
med andre ord en bedrift som 
er solid og voksende, der man 
i noen år har hatt som mål å 
passere 200 millioner kroner i 
årsomsetning i 2020. Noe som 
nå ikke framstår som urealis-
tisk. Da er det typisk hyggelig å 
samle staben, om lag 45 ansatte, 
til den årlige Moldjord-dagen, 
ved Saltstraumen Hotell. Denne 
gikkk av stabelen i forrige uke, 
med foredrag om forsikring, 
fysisk helse, selvsagt deilig 
bespisning og ikke minst noen 
ord fra ledelsen om hvordan det 
går. Og jotakk, virksomheten går 
meget bra! 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs



   HELGELAND SMOLT AS  KUNNSKAPSSENTERET I GILDESKÅL (KIGOK) 

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Det er drømmedag på jobben for både 
lærer og elever, her inne i den lille lab’en 
hos Helgeland Smolt. Newton-lærer Trond 
Mikkelborg (50) snakker om sjøvannstest 
og osmose, og viser hvordan smolten skal 
måles, veies, tas blodprøve av og dissek-
eres. Ukonsentrerte elever er ikke et tema 
– Einar Sommerro og Jonatan Halvorsli er 
både interessert og fokusert.
- Joda, å jakte på fisk er 
jo det jeg har vært aller 
mest interessert i, men 
å lære mer om selve 
fisken og om havbruk 
– jeg synes det også 
er veldig spennende, 
forsikrer Einar oss.
- Ja, hvordan de 
behandler smolten, 
hvordan den får den riktige størrelsen og 
hvordan den går gjennom anlegget – veldig 
artig å lære mer om! mener camp-kamerat 
Jonatan.

Skulle sjøvann-teste
For det er på camp vi er. Populær marin-
camp, denne dagen med stoppested hos 
driftsassistent Alexander Korneliussen, 
driftsleder Elin Rønnåbakk og alle de andre i 
smoltproduksjonen i Sundsfjord. Den årlige 
camp’en, den som Kigok på Inndyr står bak 
– først en uke for jenter, så en uke for gutter. 
Denne onsdagsmorgenen følger Ny Næring 
den ene av to grupper med seks unge og 
staute karer.
- Er smolten klar for livet i havet? Det er 
det vi skal gjøre beregninger på i dag. Da 
må vi først hente smolt ute i karene, bedøve 
dem med dette pulveret i vannet, og ta dem 
med hit til lab’en, forklarer Trond foran de 
seks 14-åringene som er såpass interessert i 

det marine at de har reist til dels langt for å 
tilbringe ei hel uke i Gildeskål.
- Veldig fin mottakelse og både koselig og 
interessant til nå, gliser Jonatan.

Opplevelse som sitter
Arnøy Brygge, ut med fiskebåt, Salten N950, 
overnatting i grotte på Fugløya, møte med 

opplæringsfartøyet 
‘Oscar Sund’ og studi-
eretning fiske og fangst, 
sikkerhetsøvelse, grilling, 
kajakkpadling, sjømat-
kurs, leirdueskyting, Gil-
deskål Forskningsstasjon 
og visningsanlegget Do-
mus Pisces. Gildeskål har 
ualminnelig mye marint 
å by på, og våre venner 

fikk være med på et svært variert program 
av opplevelser, smaksopplevelser, spenning, 
hygge og læring. Nå sitter vi i hyggelig kan-
tine hos Helgeland Smolt – på storskjermen 
ruller informasjonsfilm fra Nova Sea. Med 
trange sund og tusener av øyer og holmer har 
Helgelandskysten oksygenrikt vann med stor 
gjennomstrømming, altså uvanlig gunstige 
forhold for fiskeoppdrett. 
- Det som er så skøy, er at mange av ung-
dommene vi treffer på marincamp, de møter 
vi senere på Inndyr. Da har de flyttet hit for 
å ta utdanning i sjømat, fiske og fangst ved 
Meløy videregående skole! forteller Kine 
Oldervik, som trekker i camp-trådene for 
Kunnskapssenteret i Gildeskål - Kigok.

Fisk som gjelder
- Vi bor på landet, og både faren min og far-
faren min fisket hele livet. Jeg vil også jobbe 
med dette, og jeg synes egentlig alt som har 
med fisk å gjøre, er interessant, smiler Einar.

Ung og motivert - på camp

- Har villet være fisker hele livet mitt, sier Einar (14) fra Nesna. 
- Marincamp’en blir fin å ha med seg, nå jeg skal bestemme meg, 
mener Jonatan (14) fra Reipå.

Hvordan de behandler 
smolten, hvordan den 

får den riktige størrelsen og 
hvordan den går gjennom 
anlegget – veldig artig å lære 
mer om! 

JONATAN HALVORSLI

Camp-kamerat David M. Meløysund elsker 
å jobbe med nevene – faren i Mevika er 
oppvokst som bilmekaniker – på morens side 
er det mange fiskere.
- Mens jeg har vært ute på fjellturer og fisket 
med pappa og bestefar fra jeg var bitteliten, 
forteller Jonatan.
Etter grunnskolen ser den sportsinteresserte 

gildeskålværingen først for seg idrettsfag, 
men
- Denne marincamp’en blir veldig fin å ha 
med seg når jeg skal bestemme meg for veien 
videre. Jeg har veldig lyst på en jobb med 
fiske og båter, innrømmer han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

På disse bildene ser vi først Trond hente opp for-
søksfisk til bruk i laboratoriet, og dessuten Helgeland 
Smolt’s driftsassistent Alexander Korneliussen, som 
viser oppmerksomme elever rundt i anlegget.

4 5

Ikke så verst å være verken elev eller lærer når timeplanen er å forske på smolt og havbruksnæringa! 
Einar Sommerro (t.v.) fra Nesna og Jonatan Halvorsli fra Mevika i Gildeskål følger oppmerksomt med 
på lærer Trond Mikkelborg’s instruksjoner. På det innfelte bildet ser vi sammen med karene Eystein 
Jacobsen fra Reipå til høyre. Bak står Ørjan Andreas Pettersen, som var instruktør under marincamp’en 
sammen med studiekollega Ingeborg Sofie Gumdal fra Havbruksfag og ledelse i Bodø. 

Er det fusjonerte selskapet etter nylig sammenslåing av Sundsfjord Smolt AS i Gildeskål 
(etablert 2007) og Helgeland Smolt AS i Rødøy (etablert 2012). Bedriften har om lag 35 ansatte 
i Sundsfjord og Reppen, og siden 2008 er det investert over 600 millioner kroner i bygging 
og utbygging av smoltproduksjonen i de to lokasjonene. Tor-Arne Gransjøen er daglig leder 
i begge selskapene, mens styreleder i begge er Odd Strøm, som også er daglig leder i Nova 
Sea. Helgeland Smolt AS eies av Nova Sea (73,6 prosent), Lovundlaks (16,4), Gildeskål Fors-
kningsstasjon (5) og Selsøyvik Holding (5).

Etablert 1996, er en sammenslutning med Opplæringskontoret for fiskerifag i Midtre Nord-
land (etablert 1992). Bedriften har base i Gildeskål Marine Center på Inndyr, har 7 heltids-
ansatte og samlet driftsinntekt på 11-12 millioner kroner årlig. Forretningsområder er kurs, 
rekrutteringstiltak, prosjektstyring, lokalt studiesenter og opplæringskontor med fagbrevut-
danning. Tore Laugsand er daglig leder for Kunnskapssenteret, mens Camilla H Kristensen er 
daglig leder for Opplæringskontoret.
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Sånn til vanlig beboes Trones-området i Bei-
arn av noe sånt som 200 hoder. I år, og fram 
til våren, er tallet betydelig høyere. Det er 
nemlig full gass for en rekke håndverkere fra 
både hovedentreprenør og flere underleve-
randører, her på nabotomta til Best-stasjonen 
i bygda.
- Mange kjører forbi, eller jobber her, og folk 
fra hele kommunen legger merke til det som 
nå foregår. Gledelig at alt går etter tidspla-
nen, konstaterer Geir 
Hansen.
Det er tirsdag, og han 
representerer byggher-
ren under formid-
dagens byggemøte og 
befaring. Og byggher-
ren, det er en av de 
aller minste kom-
munene i Nordland 
på folktetall. Men, 
investeringen som lille 
Beiarn med 1.000 
innbyggere gjør, den 
er stor: 30 millioner 
kroner! For her på 
Trones bygges splitter 
nytt næringsbygg for 
fire leietakere – lokale 
matprodusenter.
- Beiarn trenger flere 
arbeidsplasser, og lei-
etakerne gleder seg til 
å flytte inn, forsikrer 
Geir.

Flott byggevær
In charge på byggeplassen er imidlertid 
anleggsleder Eskild Berntsen og prosjektleder 
Kåre Eggesvik i Moldjord Bygg og Anlegg. 
Entreprenøren med sine aner her på strøket 
fikk tilslaget på stor-kontrakten på senvinte-
ren tidligere i år. 

Etter tre prosjektmøter med underleverandø-
rer og leietakere ble spaden stukket i jorden 
de første dagene i mai.
- Været har vært helt optimalt, helt nesten 
siden vi begynte, så dette har gått veldig 
greit, fastslår Eskild.
15. november kunne kollega Kåre knipse 
bildene av tett bygg – en svært viktig milepæl 
når man aldri vet når den virkelig strenge 
delen av vinteren skal sette inn.

Mange kjører forbi,  eller jobber her, og folk fra hele kommunen legger 
merke til det som   nå foregår. Gledelig at alt går etter tidsplanen.

GEIR HANSEN

Perfekt byggevær har bidratt til 
perfekt framdrift, og 15. novem-
ber var bygget tett på Trones. 
Nå er det bare fire måneder til 
de matproduserende leieta-
kerne kan flytte inn. I nærings-
bygget som Moldjord Bygg og 
Anlegg konstruerer, på egen 
heimebane. 

Framdrift perfekt på planen for det nye næringsbygget på Trones der Moldjord Bygg og Anlegg er hovedentreprenør. Vårt største bilde viser befaring med (f.v.) Frode Strand, Eskild Berntsen, Geir Hansen og Kåre 
Eggesvik. De samme ser vi på byggemøtet, og utebildet av tett bygg og inne med lift – de er knipset av Moldjord selv. 

Så nå er det full fres med 
bygging av vegger innen-

dørs. Platekledningen av byg-
get begynner midt i januar.

KÅRE EGGESVIK

- Så nå er det full fres med bygging av vegger 
innendørs, og rørarbeidet pågår for full, 
maling, ventilasjon – ja, det er my som skjer! 
Platekledningen av bygget begynner midt i 
januar, bekrefter Kåre Eggesvik.

Beiarn flesker til
Det er langt mellom så store investeringer, 
30-millioner, i det offentlige, og selv i langt 
større kommuner enn Beiarn. Men på Trones 

fleskes det altså til. Og leietakerne, de er kan-
skje mer kjent enn bygda, og i et langt større 
område: Beiarlefs’ ved Karianne Steinåmo, 
Beiarvekst, som produserer sennep for fami-
lien Nestvold’s Arctic Mustard, og Beiarmat 
ved André Kristoffersen/Jørgen Storhaug. 
Lefser, sennep, ost og kjøtt. Lokalt produsert, 
men ikke minst beregnet på eksport ut av 
dal-kommunen.
- Siden byggearbeidet er i god rute, forholder 

vi oss til 1. april som ferdigdato. Da blir det 
først prøvedrift uten leietakere, og så flytter 
leietakerne inn, slik at vi kan gjøre prøvedrift 
med alle på plass, opplyser Geir.

Ukomplisert, eller…?
For erfarne Moldjord Bygg og Anlegg er 
selve byggingen av de 700 kvadratmeterne i 
tilknytning til ‘det gamle’ næringsbygget, å 
regne som et medium stort prosjekt. Og litt 

sånn ‘planke’ – altså ikke spesielt komplisert. 
Nybygget skal skjøtes sammen med det som 
kalles VTA-bygget, slik at totalarealet blir om 
lag 1.100 kvadratmeter.
- Det som er litt komplisert, er jobben for 
de tekniske fagene som underentreprenørene 
våre skal utføre, for eksempel rør, ventilasjon 
og strøm. For noe av utstyret krever ganske 
mye strøm, der noe skal produsere veldig høy 
varme mens annet skal ha stor kapasitet på 

kjøling. Så dette har krevd veldig god plan-
legging helt fra starten, opplyser Moldjord-
prosjektleder Kåre Eggesvik.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Kåre Eggesvik

Eskild Berntsen

- Dette er et stort oppdrag, og på noe 
som vi kan nokså godt fra før. Jeg vil 
tro vi setter om lag 9 mann på jobben, 
som skal vare i 14 måneder, forklarer 
prosjektleder Kåre Eggesvik.

66 leiligheter for tur
Oppdraget? Vestbyen i Bodø, 6 bolig-
blokker, 11 leiligheter i hver, altså 66 
leiligheter.
- Vi skal rive alle balkongene, rive all 
kledning og etterisolere, montere nye fa-
sadeplater, bytte alle vinduene og en god 
del balkongdører, bytte alle ytterdører og 

dørene inn til hver leilighet og bygge nye 
balkonger, så ja, dette er mye arbeid, sier 
Kåre om 35 millioner kroner-oppdraget.
- Og dessuten ny drenering og isole-
ring av kjellermurene! fullfører han om 
jobben som skal gjøres for Aspmyra 
Borettslag.
Kontrakten ble signert tidligere denne 
måneden, og nå er arkitekten i full gang. 
Etter en måneds tid med prosjektering 
begynner den første rivingen i slutten av 
januar. Moldjord er godt kjent i dette 
nabolaget, siden noenlunde samme jobb 
ble gjort i Middagshøyden Borettslag for 
2 år siden.

Stort på Kjelling
- Det blir et stort bygg – det likner på 
det vi bygde for Statnett i Kilvika for 
noen år siden, fortsetter Kåre.
Han er i gang med å fortelle om nytt 
oppdrag nummer 2. Vi skal til Kjelling 
i Gildeskål, og rett ved kraftlinja, ytterst 
i Beiarfjorden. Fun fact: ikke langt unna 
barndomshjemmet til Kåre, i Eggesvika.
- Vi begynner på nyåret, etter 1-2 
måneder med prosjektering. Dette er et 
trafo-bygg på oppdrag fra Nordlands-
nett, opplyser han.
Og til deg som nå ser for deg en liten, 
grønnmalt kloss på 3x3 meter – tenk 
annerledes:
- Det er ca. 400 kvadratmeter, og ganske 
mange meter høyt. Dette sier sitt om at 
det er ganske voksent utstyr som skal 
inn!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Renoverer 
borettslaget
2020: oppdragene kommer til å stå i kø for Moldjord Bygg 
og Anlegg. La oss se på to som ble landet nå på slutten av 
2019. 

Kåre Eggesvik

Eksempel på nytt, stort Moldjord-oppdrag: 
Aspmyra Borettslag i Bodø.
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 MOWI GLOMFJORD

Bergenske Mowi etablerte forsøksanlegg 
for produksjon av laksesmolt i Glomfjord 
i 1985. Senere har anlegget vært eiet av 
både Hydro Seafood, nederlandske Nu-
treco og i dag Mowi, som fra 2019 endret 
sitt navn fra det tidligere Marine Harvest.  
Meløy-virksomheten har 19 ansatte, og 
konsesjonen for bruk av 1.550 tonn fôr år-
lig tilsvarer en årlig produksjon på om lag 
12 millioner individer på 100 gram hvert 
år - det største anlegget i konsernets 
Region Nord. Daglig leder er Rose Olsen, 
og driftsleder er Svante Brun.

Grim S. Mathisen (41) er oppvokst på 
Dønna, Helgeland. Gikk videregående skole 
i Sandessjøen. Har vært innom studiene 
psykologi og fysioterapi. Utdannet seg til 
fiskehelsebiolog ved Fiskerihøgskolen, og 
var ferdig der i 2007. Har jobbet hos Marin 
Helse og Helgeland Fiskehelse men jobber 
i dag for MOWI, og har ansvar for settefisk 
i Region Nord. Har totalt ansvar for seks 
anlegg. 

- Hovedoppgaven min når jeg kommer på 
besøk er å få oversikt over anlegget, og se 
på om det har skjedd noe spesielt siden sist, 
forklarer Grim S. Mathisen.
Den 41-årige fiskehelsebiologen er opprin-
nelig fra Dønna og bosatt i Trondheim. 
Han bidrar viktig til å sikre god helse hos 
Glomfjord-smolten. Den som, i enden av 
produksjonslinja, skal ligge på middagsbord 
rundt omkring i Norge. 

Desidert størst
- Helsen til fisken er det viktigste grunnlaget 
for god produksjon, og vi er avhengig av den 
er god, forteller Svante Brun.
Han er driftsleder, her ved det største set-
tefiskanlegget i Mowi’s Region Nord. I fjor 
produserte de seks smoltanleggene i regionen 
om lag 20 millioner individer settefisk, hvor 
Glomfjord alene produserte 8 millioner. Som 

Viktig fiskedoktor-besøk
Den gode fiskehelsen. Dette er 
selve grunnlaget for virksomhet 
hos Mowi i Glomfjord, og da kan 
ingenting overlates til tilfeldig-
hetene. Hver måned kommer 
Region Nord’s egen fiskedoktor 
på besøk.

Helsen til fisken 
er det viktigste 

grunnlaget for god 
produksjon, og vi er 
avhengig av at den er 
god! 

SVANTE BRUN

Det er interessant, og jeg 
liker å kunne være med å 

bygge opp næringen og pro-
duksjonen, det er også noe av 
det som gjør jobben min veldig 
artig!

GRIM S. MATHISEN

det desidert største anlegget jobber Glom-
fjord kontinuerlig med sykdomsbekjemping, 
og gjorde senest i 2018 en viktig og stor jobb 
med å bekjempe poxvirus.  
- Den jobben Grim gjør er veldig viktig for 
oss, og han gir veldig gode råd for forebyg-
ging. I tillegg binder han sammen de ulike 
anleggene i region Nord, og videreformidler 
informasjon mellom anleggene som gir god 
lærling for oss.

Tas på alvor
- Når jeg kommer på 
besøk, gjør jeg rutinesjekk. 
Jeg kan også komme på 
kort varsel, hvis sykdom 
eller andre ting oppstår, 
forklarer Grim.
En del av jobbet til Grim 
er å sjekke den døde fisken 
som blir tatt opp av ka-
rene, for å kunne oppdage 
eventuell sykdom eller 
virus. Forebyggende tiltak 
er også en viktig del av god 
fiske-helse, og her bidrar 
Grim med råd til anleg-
gene. Som fiskedoktor for 
alle de seks smoltanleggene 
i Region Nord har han en 
jobb preget av mye reising, 
og møter mye folk.
- Alle jeg møter er veldig 
positive og flotte folk, på 
alle anleggene. Glomfjord 
skiller seg litt ut fordi jeg 
møter en del folk på min 
alder, noe som er gøy!

Bygger opp
Grim begynte med både 
psykologi-studier og 
fysioterapi-studier før han 
til slutt endte opp med en utdannelse som 
fiskehelsebiolog.
- Å jobbe med mennesker er komplisert, og 
forkjærligheten min for biologi og kjemi 
gjorde at jeg havnet på denne utdannelsen.
Havbruksnæringen er relativt ny, sammen-
lignet med de andre store norske næringene 
som olje og havbruk, og det er også noe 

Grim synes er spennende.
- Det er interessant, og jeg liker å kunne være 
med å bygge opp næringen og produksjonen, 
det er også noe av det som gjør jobben min 
veldig artig, sier han.

Tekst: Malin B. Ulsnæs og Edmund Uls-
næs. Foto: Edmund Ulsnæs

- Tøff konkurranse er slik det skal være – dét 
liker vi, og det er bra for kundene, understre-
ker markedssjef Reinert Aarseth hos Meløy 
Energi AS.
- Men, da må det være på riktige premisser, 
og man må opptre hederlig!

I hele landet
Meløy, høsten 2019: Meløy Energi’s kraftsalg 
er større enn noen gang. Og mens nedslags-
feltet tidligere var, ja, Meløy, selger de i dag 
kraft i hele landet, Mette Bjørnvik, Reinert 
Aarseth og de andre hos kraftleverandøren 
på Ørnes. Over 2 GWh selges i 2019 ut av 
Meløy, og nå jobbes det offensivt overfor for 
eksempel Bodø som nytt marked.
- Kraft er blitt en kommersiell handelsvare, 
og det er naturlig at konkurransen er hard. 
Men da ønsker vi selvsagt ikke useriøse 
aktører, slik som vi nå har oppdaget, opplyser 
Reinert.
- Dette tipset fikk vi fra en av våre kunder 
som var blitt forsøkt vervet, og vi er takk-
nemlig for at vi få beskjed på denne måte, 
sier Mette.

Rapporterer og advarer
ELX Energy har forretningsadresse i Sande-
fjord, og daglig leder er Bjørnar Anholt. Ny 
Næring har ikke lyktes med å få kontakt med 
selskapet, noe vi ser i samtalefora på internett 
at andre også opplever.
- De het tidligere GNP Energy, og vi ser 
på dette som en useriøs aktør. Til kunder i 
Meløy oppgir de at de har et samarbeid med 
oss i Meløy Energi, og dette stemmer ikke! 
Dette er dårlig forretningsskikk, og vi ønsker 
å gjøre våre kunder oppmerksom på dette. Vi 
er i tillegg medlem i DEFO – Distriktenes 
Energiforening, og har rapportert dette dit, 
slik at de kan ta tak i det, forklarer Reinert.
- Dette er ikke første gang at slikt skjer, og 

Meløy Energi advarer
Energi er kommersiell han-
delsvare, og konkurransen om 
kundene er tøff. Nå advarer 
Meløy Energi sine kunder mot 
de useriøse aktørene.

DEFO forteller at det er flere medlemsbedrif-
ter hos dem som har meldt inn det samme.

Verre for bedrift
Meløy Energi AS har økt sin lokale mar-
kedsandel på kraftsalg, og selger i tillegg 
godt både på Vestlandet og i Oslo-området, 
opplyser Mette og Reinert. Uten spesiell mar-
kedsføring har nemlig kunder i hele landet 
lagt merke til at Meløy-selskapet er svært 
konkurransedyktig på fastpris-avtalene sine. 
På nettstedet strompris.no.
- Når det gjelder denne useriøse aktøren, er 
det her snakk om salg til bedriftskunder. Og, 
understreker Mette:
- Mens personkunder enkelt og greit har 14 
dagers angrefrist på kjøp, så kan det være litt 
mer krøll for en bedrift. En kontrakt tegnet 
på feil premisser skal lett kunne heves, men i 
praksis er dette mye lettere for å en person-
kunde enn en bedriftskunde, advarer hun.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Til kunder i Meløy oppgir de at 
de har et samarbeid med oss 

i Meløy Energi, og dette stem-
mer ikke!

REINERT AARSETH

Reinert Aarseth Mette Bjørnvik

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. 

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
Epost: post@selstadvinduet.no
Web.: www.selstadvinduet.no

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

 GRIM S. MATHISEN (41)

Ingenting overlates til tilfeldighetene når det gjelder god fiske-helse, som er selve 
grunnlaget for god smolt-produksjon. F.V Svante Brun og Grim S. Mathisen.

Grim S. Mathisen’s viktigste jobb er å sikre god 
fiske-helse, og gir et viktig bidrag til regionens 
største smolt-produsent – Glomfjord!
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Liv Toril Pettersen: daglig leder i Meløy Næ-
ringsforum (MNF) siden 2011.
Meløy Næringsforum: interesseorganisasjon 
for 116 medlemsbedrifter i Meløy og omegn.
Bransjenettverk, bygg og anlegg: 18 små og 
store virksomheter som samarbeider når de 
kan, konkurrerer når de må.

Samarbeider seg sterkere
- Målet er å beholde flere store 
oppdrag lokalt - konkurrere 
enda bedre mot de store uten-
fra, forklarer Meløy Nærings-
forum-lederen. Hun fronter et 
nettverk på 18 lokale aktører 
innenfor bygg og anlegg. Som 
skal samarbeide seg stadig 
sterkere.

Bransjenettverk bygg og anlegg. Meløy Nærings-
forum. 18 medlemmer. To årlige treff for alle. Mel-
øy kommune inviteres. Her er noen deltakere:

  MELØY NÆRINGSFORUM
Interesseorganisasjon for næringslivet 
som skal bidra til samarbeid og positiv 
utvikling i Meløy. Stiftet 1. januar 2008, 
og kontorsted er Glomfjord. Har 116 med-
lemsbedrifter, hovedsakelig med tilhold i 
Meløy, og dette er 40 flere enn i 2011. Re-
presenterer 7-800 ansatte i virksomheter 
som har samlede driftsinntekter på om lag 
5 milliarder kroner. Daglig leder er Liv Toril 
Pettersen, styreleder er Anders Strøm.

- Dette nettverket utgjør en betydelig del 
av medlemmene våre, og samlet står de 
nokså sterkt. Det kan for eksempel være i 
å kunne påvirke anbudspolitikken i Meløy 
kommune, forklarer MNF-lederen.
- Og, vi ser at konkurransen mot uten-
bygds entreprenører er blitt stadig tøffere. 
Hvis aktørene i nettverket vårt samarbei-
der godt, kan de sammen vinne flere av de 
store oppdragene.

Nyttig å møtes
Desember 2019: et solid nettverk i Meløy’s 
sterke næringsliv har nettopp vært samlet. 
Til sitt andre, årlige fagtreff der det ori-
enteres, diskuteres og tenkes samarbeid. 
Reipå Knuseri, Moldjord Bygg og Anlegg 
og Halsa Bygg er blant dem. Dessuten 
Solhaug Byggevare, Ørnes Blikk, Meløy 

Elektro,  
Terje Halsan AS og Bilfinger. Og Svartisen 
VVS, Total Byggservice og Byggern Reipå 
er også med, pluss et knippe andre.
- Disse bedriftene deltar på vanlig vis i 
Meløy Næringsforum, men ønsket seg 
i tillegg et eget, lokalt bransjenettverk. 
Dette etablerte vi i 2017, og vi ser at 
de har nytte av å møtes for å diskutere 
utfordringer og muligheter de har felles, 
forteller Liv Toril.
Selv er hun sekretariat for nettverket. De 
18 deler dessuten ønskene fra resten av 
medlemmene i Meløy Næringsforum: det 
bør jobbes for at det offentlige handler 
enda mer lokalt, og for næringsvekst i 
regionen. Dessuten for positiv profilering 
av næringslivet, veiutbygging og bedre 
samferdselsløsninger, og økt bolyst.

Viktig kommune-møte
- Bransjenettverket har to årlige treff slik som dette, 
pluss en del lunsjmøter for dem som har anled-
ning. Her deltar også ordfører og rådmann, og 
denne gangen presenterte Kjell Gunnar Isaksen 
(kommunalsjef samfunn, red.anm.) prosjekter som 
planlegges, og investeringsbudsjettet for 2020.
- En veldig fin gjennomgang, og denne kontakten 
med kommuneadministrasjonen er viktig, både 
for medlemmene i nettverket og for kommunen 
selv, mener hun.
- Er dialogen med Meløy kommune blitt bedre 
med dette nettverket?
- Litt vanskelig å måle slikt, men bare det å ha 
en arena der man kan møtes, orientere hverandre 
og diskutere, er veldig viktig. Og, enda bedre 
samarbeid mellom det offentlige og næringslivet 
tror jeg gir bedre løsninger, rett og slett – ta som 
eksempel boligbygging.

Slå de store
Samarbeider når de kan, konkurrerer når 
de må: deltakerne i MNF’s bransjenettverk 
for bygg og anlegg konkurrerer stadig vekk. 
De gjør grunnarbeid, de river, de bygger, de 
installerer, og ønsker å vinne oppdrag til egen 
virksomhet. Men, de ser også stor nytte i å 
samsnakke og hjelpe hverandre, samarbeide.
- Flere av dem har et etablert samarbeid med 
hverandre allerede, og har hatt det i mange 
år. For oss i Meløy Næringsforum er det økt 
oppdragsmengde og omsetning for medlem-
mene våre som er viktigst, og da er vi tjent 
med at dette samarbeidet bare fortsetter og 
blir stadig sterkere. 
- I dag er mange oppdrag innen anlegg veldig 
store, og alene vil ikke våre lokale aktører 
kunne ta dem på seg. Men i samarbeid 
kan man kanskje klare å vinne litt flere av 

de store, de som ofte kan ha gått til store, 
utenbygds entreprenører, fastslår Liv Toril 
Pettersen.
 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Knut-Ivar Amundsen
Bilfinger

Roger Stormo, 
Meløy Elektro

Håvard Jentoftsen, 
Terje Halsan AS

Svein Olsen, 
Ørnes Blikk

Anita Taraldsen, 
Solhaug Byggevare

Bjørn Kildal, 
Halsa Bygg

Finn Nikolaisen, 
Moldjord Bygg og Anlegg

Frank Robert Svendsgård, 
Reipå Knuseri

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Sterkt bransjenettverk i Meløy
Konkurrentene samarbeider
Skal vinne flere større oppdrag

Meløy har stor aktivitet og sterkt næringsliv. Blant Meløy Næringsforum’s 116 medlemmer har 18 av dem knyttet enda tettere bånd gjennom et eget bransjenettverk 
for bygg og anlegg. - For oss i Meløy Næringsforum er det økt oppdragsmengde og omsetning for medlemmene viktig, og da er vi tjent med at dette samarbeidet bare 
fortsetter og blir stadig sterkere, sier MNF-leder Liv Toril Pettersen (innfelt)
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- Ja, det er hektiske dager. Vi har flere opp-
drag og arbeidsordrer enn noen gang. Så selv 
om vi har øket fra to til tre her ved kontoret, 
er trøkket stort! forteller Jan-Erik Risvik.
Anleggslederen hos Meløy Energi presenterer 
ny-laget sitt – de som har det tunge ansvaret 
for å koordinere utearbeidet for montør-
korpset. Nye bedrifter, bedrifter som utvider, 
private som trenger mer strøm – Jan-Erik & 
Co. har hendene fulle når linjenettet i Meløy 
skal utvides, oppgraderes eller rives.
- I tillegg er det nå stor aktivitet på utbyg-
ging av fiberkabel, og ikke minst gatelysene: 
nå i adventa vil vi jo alle at det skal være lys 
i alle gatelys – vi har ansvaret 2.000 stykker, 

Travel og viktig trio
Alt annet enn rolig førjulstid 
ved anleggskontoret hos Meløy 
Energi. Ny stilling ble opprettet 
– for å håndtere økte trøkk.

Det er kjempeflinke folk, men skal de gjøre en god 
jobb, så må vi på anleggskontoret være gode. Alt 

arbeid må være godt planlagt, og alt utstyr på plass. 
JAN-ERIK RISVIK

som nå også må oppgraderes.  

Spennende ansvar
Vi er i kommandosentralen hos Meløy 
Energi, som sikrer den viktigste infrastruk-
turen i et moderne samfunn: elektrisk kraft. 
Aldri bruker vi mer kraft enn i desember, og 
for Torstein, Joachim og Jan-Erik er det ikke 
akkurat fredelig førjulstid som gjelder.
- Ja, dagene mine er ganske drastisk endret 
nå, innrømmer Joachim.
30-åringen er siste tilskudd til det viktige 
kordineringslaget, etter 8 år som energimon-
tør ute i felten.
- Det er stort arbeidstrøkk, og mye større 
ansvar enn jeg hadde før, fastslår han som 
allerede har hektiske år bak seg – samboer, 
huskjøp, to barn og gjennomført teknisk 
fagskole i løpet av fire år.
- Jeg er hele tiden ute etter nye utfordringer. 
Jobben til nå har vært veldig variert, sånn 

at jeg har trivdes, men nå var jeg klar for å 
utvikle meg videre og bidra til utviklingen 
i bedriften. Det er rett og slett alt det nye 
ansvaret jeg har fått, som er mest spennende, 
forteller Joachim.

Mye i hodet
Han tiltrådte den nyopprettede stil-
lingen ved anleggskontoret tidligere 
i høst. Energiingeniør. Planlegge 
endringer og utbygginger, koordi-
nere anleggsarbeidet, tilrettelegge 
smått og stort for de som utfører.
- Jeg må være god med folk, for det er masse 
kundekontakt i jobben. Og være god på å 
bruke systemene våre, for det er veldig mange 
baller i luften, jeg må være strukturert. Det 
mest krevende er nok å skulle strekke til på 
alt, for det er mye å ha kontroll på, deler 
Joachim etter om lag 3 måneder i ny-jobben.
Mye er nytt også for lederen hans, som han 

tok teknisk fagskole sammen med. Med ny 
organisering har nemlig Jan-Erik fått perso-
nalansvar for 16 ansatte.
- Og det er kjempeflinke folk, men skal de 
gjøre en god jobb, så må vi på anleggskon-
toret være gode. Alt arbeid må være godt 

planlagt, og alt utstyr på plass. Vår måte å 
lykkes på er at folkene våre der ute lykkes, 
slår han fast.

Rolig når det koker
Tredjemann på laget er den mest erfarne av 
dem alle. 48-årige Torstein Myrvang har vært 
Meløy Energi-mann i straks 30 år, først ute 

i arbeid i absolutt alle kriker og kroker av 
kommunen. Og siden 2015 som viktig mann 
på anleggskontoret.
- Det montørene liker best ved meg, er at jeg 
er så rolig, selv om det kan koke av ting oppe 
i hodet. Og så er jeg veldig lokalkjent og har 

god hukommelse - jeg vet 
stort sett hvor alle de 340-
50 trafoene våre befinner 
seg rundt i kommunen, 
smiler Torstein.
- Presset for å få utført 
arbeidsordrer, det er helt 

annerledes enn før, ja. Den største forskjellen 
er vel de strenge kravene til dokumentasjon, 
både med merking og bildetaking. Vi hadde 
det nok mer ‘behagelig’ før.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Sånn til vanlig er Aspdalen på Ørnes kjent som et aldeles fredelig boligområde. Bortsett fra i høst og vinter, som står sterkt i utviklingens tegn. Kort 
fortalt: Halsa Boligbygg AS ferdigstiller neste år totalforvandlingen av den om lag 50 meter lange aldershjem-bygningen på Ørnes. ‘Ørneshaugen Pano-
rama’ blir 15 flotte leiligheter med noe av den beste vindusutsikten man kan tenke seg over Meløybassenget. Utløst av dette stor-prosjektet, og kom-
mende ‘Blåfjell boligfelt’, gjør Meløy kommune en kraftig oppgradering av veien, helt fra fylkesvei 17 og opp. Reipå Knuseri legger om lag 200 meter 
nye vann- og avløpsledninger, setter ned vannkummer, sandfang og overvannssystem. Dessuten utvides og utbedres veien opp til Ørneshaugen, ikke 
minst med splitter ny gang- og sykkelsti. Veien kan tas i bruk i mars, og asfalt legges i andre halvdel av juni, opplyser entreprenøren. Tekst: Edmund 
Ulsnæs. Foto: Malin B. Ulsnæs

 

 

 

JOACHIM PEDERSEN 
(30)
Oppvokst i Sortland, deretter 
elektro-utdanning på Melbu, og 
fagbrev i energimontørfaget ved 
Meløy Energi i 2010. Fast som 
montør fra 2011, og etter teknisk 
fagskole er han fra oktober i år 
energiingeniør ved anleggskon-
toret i bedriften.

TORSTEIN MYRVANG 
(48)
Oppvokst på Ørnes, deretter 
elektro-utdanning i Bodø og 
Glomfjord. Praksisplass, deretter 
læreplass som energimontør hos 
Meløy Energi og fast ansatt fra 
1998. Overmontør ved anleggs-
kontoret siden 2015, jobber i dag 
som energiingeniør.

JAN-ERIK RISVIK (37)
Oppvokst i Neverdal, deretter 
elektro-utdanning i Glomfjord, 
fagbrev hos Hydro Production 
Partner og nytt fagbrev som 
energimontør hos Meløy Energi. 
Prosjektleder ved anleggskon-
toret i bedriften fra 2015, og 
anleggsleder siden 2017, nå 
med teknisk fagskole. Medlem i 
prøvenemnda for energimontør-
faget i Salten.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Styrket laget: Meløy Energi har øket bemanningen fra 2 til 3 på sitt anleggskontor, for å klare å håndtere alle arbeidsordrene. Anleggsleder 
Jan-Erik Risvik (i midten) har nemlig ansatt Joachim Pedersen (t.v.) som ny energiingeniør, i tillegg til Torstein Myrvang (t.h.).
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Halsa Bygg AS
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 24 faste 
samarbeidspartnere, som du ser presentert på disse to sidene. Ny Næring har som formål å finne 
og fortelle suksesshistorier fra disse virksomhetene, og gjør dette i samarbeid med stolte ansatte 
og stolte bedriftsledere. Ny Næring produseres og gis ut av selskapet Ny Næring AS.

Våre samarbeidspartnere: 

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

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

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

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

Moldjord Bygg 
og Anlegg AS
Nedre Beiarvei 906
8110 Moldjord
Tlf. 75569440
www.moldjord.no
post@moldjord.no

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

Norwegian Crystals AS
Sam Eydes vei 26
8160 Glomfjord
Telefon: 75 72 32 00 
www.crystals.no
post@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 
www.yara.no  
yara.glomfjord@yara.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
 

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
www.selstadvinduet.no
post@selstadvinduet.no

Solhaug Byggevare AS

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

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

Fusjon, sykdomsbekjemping og ny, sterk 
vekst. Dette kjennetegner de siste to årene 
for havbruksselskapet med avdelinger i 
Sundsfjord og Reppen. For mens driftsre-
sultatet var sterkt i minus i 2017, oppnådde 
Helgeland Smolt AS en pluss på hele 27,8 
millioner kroner i fjor. Og i dette ‘nye’ 
selskapet, der begge avdelingene nå er 
samlet, presterte staben i 2018 en samlet 
omsetning på 261,7 millioner kroner. Dette 
gjør bedriften til den nest største i hjem-
kommunen Gildeskål, på både omsetning 
og resultat.
Selskapet Helgeland Smolt ble stiftet 1. 
september 2012, i forbindelse med bygging 
av nytt smoltanlegg i Reppen i Rødøy. Da 
hadde eierselskapet Sundsfjord Smolt 
(eies av Nova Sea, Lovundlaks, Gildeskål 
Forskningsstasjon og Selsøyvik Holding) 
eksistert i fem år, og har gjennom årene 
investert om lag 275 millioner kroner i 
Sundsfjord. I Reppen var investeringen på 
om lag 330 millioner kroner, og Sundsfjord 
Smolt og Helgeland Smolt ble fusjonert til 
Helgeland Smolt AS fra januar i år.
Helgeland Smolt har om lag 45 ansatte, og 
daglig leder er Tor-Arne Gransjøen (f. 1963). 
Styreleder er 
Tom Eirik Aasjord (f. 1981), som også er 
daglig leder i Nova Sea AS.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

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

Tor-Arne Gransjøen, daglig leder 
i Helgeland Smolt AS

Polarplast AS
Skeineshaugen 15
8140 Inndyr 
Tlf. 971 57 477
www.polarplast.no
post@polarplast.no

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

Glomfjord Industripark
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Tlf. 75 71 99 00
www.glomfjordindustripark.no
Kontaktperson: 
Leif Kristiansen, avdelingsleder
Tlf. 41458827
Epost: leif.kristiansen@yara.com

Helgeland Smolt AS
Sundsfjord
8120 Nygårdsjøen
Vakttelefon Sundsfjord: 954 76 458
Vakttelefon Reppen: 484 09 846
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Arnøy Brygge AS

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

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

Grattis!

- Grattis med læreplass hos Yara, Thea!
- Takk! Jeg trives veldig godt her i syrefabrikken, og synes jobben er veldig 
interessant, så det er spennende! Jeg er opprinnelig fra både Bodø og Fauske, 
hehe. Pappa bor på Fauske, og mamma bor i Bodø. Jeg flyttet til Glomfjord 
da jeg var 17 år, etter å ha gått et år på videregående på Fauske, og gjorde 
ferdig skolegangen på kjemi og prosess her i Glomfjord. Så fikk jeg læreplass 
hos Yara, og det er jeg veldig fornøyd med. Det at jeg fikk læreplass i syrefa-
brikken var egentlig ganske tilfeldig, men jeg hadde vært der på utplassering 
i fjor, så for meg passet det veldig bra! Man får gjøre mye forskjellig, og har 
en veldig variert arbeidshverdag. Jeg er både ute og inne, driver med lett 
mekaniske oppgaver og litt kjemi noe som er veldig artig! Jobben min går ut 
på å overvåke prosessen, og se at alt går som det skal. Og da må man passe 
på at det ikke er noe feil, at det er rett trykk og temperaturer. 

- Hva er det beste med jobben din?
- Jeg trives veldig godt med å bo i Glomfjord, og så passer det meg egentlig 
midt i blinken å gå skift, fordi da får jeg litt lengre friperioder, som gjør at 
jeg kan dra på hytta vår i Junkerdal, og til Sverige for å kjøre snøscooter, en 
hobby jeg har. Glomfjord er en liten og fin plass, og det er enkelt å komme 
inn i miljøet og bli kjent med folk her, og få venner. Og det har jo så klart 
mye å si for at man har noe å gjøre på fritiden, at man kjenner litt folk. I 
2021 er jeg ferdig som lærling, og da håper jeg så klart å bestå fagprøven 
først og fremst! Og så tror jeg nok at jeg gjerne takker ja til fast jobb her i 
Glomfjord, hvis jeg skulle få tilbud om det!

Tekst: Malin B. Ulsnæs. Foto: Edmund Ulsnæs

Navn: Thea Margrethe Jacobsen
Alder: 18
Bosted: Glomfjord
Yrke: Lærling hos Yara

Kunnskapssenteret i Gildeskål
Øya 49, 8140 Inndyr
Telefon: 926 91 573
www.kig.no 
kig@kig.no
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Mowi Norway AS
8161 Glomfjord
Tlf. 21562440
 www.mowi.com

Helgeland Smolt AS



Færre folk, men bedre drift

- Det er ikke et bevisst valg som ligger bak 
at vi er blitt så mange færre i staben. Men 
det vi har klart, er å tilpasse virksomheten til 
det som markedet rundt oss tillater, forklarer 
Knut Ivar Amundsen.
- Og vi har ingen ansettelsesstopp – vi ønsker 
å bli flere. Men, det kloke nå er å ta toppene 
ved hjelp av innleie, slik at vi slipper permit-
teringer og har lavere, faste kostnader som gir 
en sunn drift, mener Gunnar Bråthen.

De brukte 2019 til å tilpasse 
seg bedre til det markedet 
etterspør. Nå skal Bilfinger-
staben fortsette forbedrings-
arbeidet, og oppnå enda bedre 
driftsresultater. Nå spanderer 
Ny Næring kake og tittel som 
Månedens bedrift! 

Bilfinger tilpasser seg 
til markedet

Planlegger bedre, slår 
sammen avdelinger

Tar toppene med 
betydelig innleie

- Resultatene vil merkes
Ny Næring tildeler altså Bilfinger i Glom-
fjord kake og oppmerksomhet som Måne-
dens bedrift i desember. Dette skjer samtidig 
med at det tyske og internasjonale konsernet 
ruller ut ‘Opti 2020’, forbedringsprogram-
met som skal sørge for bedre driftsresultater 
enn de siste årene.

- Det er ingen tvil om at vi har hatt store 
utfordringer, og slikt skaper ikke nødvendig-
vis stor optimisme i staben. Men, når vi nå 
løfter fram det positive, og får gode resultater 
gjennom Opti2020, så vil det merkes positivt 
for oss alle sammen, mener Knut Ivar.
Han har ledet arbeidet lokalt siden Fred 
Inge Kristensen fratrådte tidligere i år, mens 
Gunnar med base i Porsgrunn er daglig leder 
til han går av med pensjon til våren. Den 
permanente Glomfjord-lederkabelen landes i 
disse dager.

Bedre planlegging, mindre ledelse
- For vår del dreier det seg fortsatt om å få 
til mindre ledelse og mer utearbeid som kan 
faktureres. Derfor restrukturerer vi verksted-
delen, og skal gjøre planleggingen bedre, 

forteller de to.
De to avdelingene for bygg og for automa-
sjon/el er slått sammen og får én leder, mens 
en enhetsleder blir planlegger.
- Dermed går vi fra tre til to utførende 
avdelinger, slik at kostnadene til administra-
sjon reduseres. Dette arbeidet 
skal fortsette, sammen med 
enda bedre planlegging. Mye 
av forbedringsarbeidet gjør 
vi sammen med vår største 
kunde, som er Yara Glomfjord.
I flere tiår var vedlikeholdsvirk-
somheten en integrert del av 
gjødselfabrikken til Norsk Hydro (Yara siden 
2004). Men, etter flere omstillingsproses-
ser er Bilfinger eier siden 2008. Forbedring 
og effektivisering hos Yara har bidratt til at 

Bilfinger også har skaffet seg vedlikehold-bein 
å stå på innen havbruk og energibransjen. 
Likevel har staben de siste årene krympet fra 
over 70 til dagens 
48, inkludert 5 lærlinger. 

Markedet bestemmer
- Underveis har vi mistet både folk vi har sat-
set ressurser på, og andre som vi gjerne skulle 
beholdt. Dette har ikke vært gunstig, men 

Men det vi har klart, er å til-
passe virksomheten til det 

som markedet rundt oss tillater.
KNUT IVAR AMUNDSEN

samtidig ser vi i dag at det er dagens antall 
fast ansatte som vi har rom for. Det er mar-
kedet rundt oss som bestemmer hvor mange 
vi kan være, understreker Knut Ivar.
Så skal det sies at langt flere enn 48 skal 
utføre arbeid for Bilfinger neste år. Bedriften 

skal bedrive betydelig innleie for å 
ta unna oppdrag, noe som bidrar 
positivt til virksomheten hos andre, 
lokale leverandører.
- Dessuten har vi en bra andel av 
lærlinger, som får en god og allsidig 
opplæring for å gjøre en god jobb i 
fabrikken her og på andre områder. 

Dette tjener både vi og andre virksomheter 
på, mener Gunnar.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Det kloke nå er å ta toppene ved hjelp av inn-
leie, slik at vi slipper permitteringer og har 

lavere, faste kostnader som gir en sunn drift.
GUNNAR BRÅTHEN
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- Her har jeg møtt utrolig hyggelige folk 
og flinke fagfolk. Så er det kanskje enkelte 
småting på organisering, planlegging og kva-
litet som kan bli enda bedre, mener tidligere 
platearbeider og mangeårig Bilfinger-leder 
Gunnar Bråthen.
Han pendler mellom Porsgrunn og Meløy 
siden i høst og vinter. Som midlertidig daglig 
leder for Glomfjord-avdelingen, der omstil-
lingsbehovet har vært betydelig på grunn av 
mindre oppdragsmengde. Hans antageligvis 
viktigste bidrag har vært 42 samtaler.
- Ja, jeg har hatt egen samtale med 42 av 

- Ja, vi eier mange og store bygg. De 
gamle verkstedene ligger ute for salg, og 
andre lokaler ønsker vi å leie ut. En del 
av dette er lokaler vi ikke bruker selv, og 
da er det jo kostnader vi sånn sett ikke 
trenger, fastslår Knut Ivar Amundsen.
Det var våren 2014 at den daværende 
ledelsen hos Bilfinger kjøpte de tomme 
produksjonslokalene etter REC Wafer 
Multi, og i tillegg to andre industribygg, 
slik at vi i sum snakker vi 10-15.000 kva-
dratmeter. Ett av byggene ble senere solgt 
videre til Vitar AS. De påfølgende årene 

Gunnar’s viktige bidrag Vil selge og leie ut
Han kom, han lyttet. Og de endret.

Bilfinger er en svært betydelig eier av produksjonslokaler i 
Glomfjord Industripark. Dét vil bedriftens ledelse helst gjør 
noe med.

de ansatte, der jeg fikk veldig mange ærlige 
tilbakemeldinger. Disse griper vi tak i, for 
eksempel at vi trenger å planlegge arbeidet 
vårt enda bedre.
- Siden Gunnar kommer utenfra, men med 
solid bakgrunn fra industrien, har han i 
samtalene fått fram viktige ting som vi lokale 
kanskje ikke ville klart. Dette har vært viktig 
bakgrunn for de beslutningene som er tatt, 
mener Knut Ivar Amundsen, som har vært 
Gunnar’s stedfortreder siden tidlig i høst.

Tekst: Edmund Ulsnæs

flyttet vedlikeholdsbedriften Bilfinger ut 
av tradisjonsrike verkstedlokaler som er 
nær 100 år gamle.
- De gamle lokalene eier vi fortsatt, men 
leier ut en del av dem. Over tid er det 
ønskelig at vi ikke beholder disse kostna-
dene, så de ligger ute for salg. Et annet 
bygg, det tidligere slurrymix-bygget etter 
REC Wafer Multi, ønsker vi å leie ut, 
forteller Knut Ivar.

Tekst: Edmund Ulsnæs

- Nå har vi gjort grepene som skal gi os enda bedre driftsresultater! forteller Gunnar 
Bråthen (t.v.) og Knut-Ivar Amundsen i Bilfinger-ledelsen. Nylig fikk de og staben 
kake og utnevnelse som Månedens bedrift i Ny Næring.
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Når du søker opp Ørnes Blikk på selskapsinformasjon-nettstedet proff.no, er dette det første du får 
lese: ‘Likviditet: Meget god. Lønnsomhet: Meget god. Soliditet: Meget god.’. Og dette har sånn røffli 
vært ståa i mer enn seks tiår – den familieeide bedriften på Ørnes har knapt nok sett røde regnskaps-
tall, og aldri har noen i staben opplevd permittering. 63 år gammel er Ørnes Blikk forresten en av Me-
løys desidert lengstlevende, private bedrifter. Vårt bilde fra i sommer viser dagens ryddige og relativt 
romslige arbeidsbase i Spildra, men da gamlefar Audun (f. 1932) etablerte virksomheten som Auduns 
Blikkenslagerverksted i 1956, var det i trange lokaler i ‘heimhusan’. Ørnes Blikk AS eies i dag av 
Audun (5 prosent) og sønnene Svein (f. 1955, 55 prosent) og Jan-Petter (f. -57, 40 prosent). Storebror 
er daglig leder, lillebror styreleder, og i 2018 stoppet driftsinntektene på 9,4 millioner kroner – høyest i 
bedriftens historie. Resultatet før skatt ble også rekord-solid – nemlig 881.000 kroner. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Bildet
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  JAN-RUNE JOHANSEN (43)

De jobber for en bedrift i sterk vekst, Helgeland Smolt-laget i Rødøy. Bedriften har forretningsadresse i Gildeskål, men en stor og viktig del av produksjonen gjøres her i Reppen. Her ser vi driftsleder Christin 
Hiller sammen med laget sitt: Alf Magne Telnes (bak fra venstre), Sven Rune Hansen, Kjetil Larsen, Jan Gunnar Fagervik og Hanne Hanssen. Midten fra venstre: Knut Hansen, Per Egil Haugan, Christin Hiller, 
Gunnar Hammer og Line Holm. Foran fra venstre: Kent Arve Fløan, Eli Ellingsen, Sunniva Fagervik, Ida-Cathrin Aga, Glenn Håvard Mathisen. Inger Johanne Sleipnes og Sissel Dagny Aga-Hansen var ikke 
tilstede da bildet ble tatt. Delte stillinger Sundsfjord/Reppen har dessuten Werner Storøy, Janette Festvåg, Terje Kilvik, Richard Stavnes og Tor-Arne Gransjøen. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Oppvokst på Hugløya i Nesna, utdan-
net bilmekaniker i Mo i Rana. Har 
jobbet i lakseslakteri for Nova Sea, 
Gigante Havbruk og Stolt Seafarm på 
henholdsvis Lovund, Åmøyhamn og 
Halsa. Vaktmester i Meløy BedriftsSer-
vice i Glomfjord siden 2010, der han 
de siste tre årene også har adminis-
trert arbeidstøy for Yara Glomfjord. 
Samboer, bosatt i Glomfjord.

- Med disse automatene på 
plass frigjør jeg masse tid, og 
dette er mer fleksibelt for de 
ansatte, forteller Jan-Rune 
Johansen.
Yara Glomfjord er den stør-
ste arbeidsplassen i Meløy-
regionen, og de 190 ansatte 
bidrar til en årsomsetning 
på over to milliarder kroner. 
Stor virksomhet betyr også 
stort forbruk av en rekke 
råstoffer og innsatsfaktorer. 
Arbeidstøy er én.
- De siste tre årene har 
omtrent 50 prosent av 
arbeidstiden min gått med 
til håndteringen av arbeids-
tøy for Yara, sier vaktmester 
Jan-Rune – ansatt i Meløy 
BedriftsService og med Yara 
som største kunde.

Frigjør arbeidstid
Nå har han imidlertid 
kunnet kutte tidsbruken 
betraktelig, og til fordel for 
andre viktige oppgaver.
- I høst er det installert store 
automater både her ved 
resepsjonen, i fullgjødsel-
fabrikken og i pakkeri, kai, 
lager. Automatene er utstyrt 
med et nettbrett og leser 
for adgangskort, slik at er 
selvbetjent. Og automatene 
bestiller selv nytt tøy når det 
begynner å bli tomt, forkla-
rer vaktmesteren.
I opptil 10 seksjoner bak 
glassdører finner vi arbeids-
jakker, -bukser, -hansker og 
vernesko, for å nevne noe. 
Her kan industriarbeiderne 
hente utstyret de trenger, 
og når de selv ønsker på 
døgnet.
- Til nå har de ulike avsnit-
tene måttet bestille gjennom 
meg, og så har vi fraktet det 
ut, etter litt leveringstid. 
Nå kan man hente ut selv, 
og hele døgnet. Når det er 
tomt, kommer nytt materiell 
i store esker, som jeg mater 
inn i automatene. 

Automatisk tøy
Tre store Yara-au-
tomater forenkler 
og forbedrer den 
viktige flyten av 
arbeidstøy i gjød-
selfabrikken.

Yara Glomfjord har investert i tre store automater fra Ahlsell, 
som har opptil 10 seksjoner med arbeidstøy og verneutstyr. 
- Mer fleksibelt for kundene, og frigjort arbeidstid for meg, 
sier vaktmester Jan-Rune Johansen fornøyd.

Allsidig kar
Det er Yara som har gjort investeringen som 
altså automatiserer håndteringen av arbeids-
tøy. En håndtering som i alle år tidligere 
har krevet betydelig manuell håndtering, 
åpningstider i kjelleren ved resepsjonen og 
transportering til brukerne i fabrikken.
- For meg betyr dette muligheten til å få gjort 
en god del ting som har stått litt på vent, 
sier Jan-Rune, som gjerne benyttes til ulikt 
vedlikehold som snekring, muring og maling 
på bygningsmassen til Yara i industriparken.

Det buttet imot med både kvalitetsproblemer og lav produksjon i 2014, men nå kan ledergruppen i laksefôr-fabrikken på Halsa smile uanstrengt på alle bilder. Amerikanske Cargill har klare mål for inves-
teringer og vekst i Meløy, og i første halvår ble staben kraftig forsterket – fra litt over 30 ansatte til nå over 50. Dette bildet av lederne knipset Ny Næring i forbindelse med at vi tidligere i høst utnevnte 
Herulf Olsen & Co. til månedens bedrift i vårt profileringsblad. Smilene er fra venstre Per Olav Olsen (resept), Børge Ringøy (IKT-systemer og prosessteknologi), Jim Egil Hansen (logistikk), Arnstein Jensen 
(vedlikehold), Herulf Olsen (fabrikksjef), Natalia Vatsvik (helse, miljø og sikkerhet), Eirik Pedersen (produksjonssjef), Bjørn Breivik (xxxxx?), Monica Hagen (produksjonsdirektør i Norge for Cargill) og Helen 
Helgesen (FSQR: food, safety, quality and regulatory).

Som oppvokst på gård på ei øy på Helge-
land, har han fra ung alder fått ferdigheter 
på å fikse smått og stort, både mekanisk og 
bygningsmessig. 
- I denne jobben må jeg være allsidig. Og 
det er dette som gjør at jobben ikke går an 
å bli lei av – jeg får være med på det meste, 
og jeg jobber nesten aldri med det samme to 
dager på rad. Litt sånn drømmejobb for meg, 
smiler han.

Tekst og foto: Edmund Usnæs
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Bygger forsiktig
I 17 av sine 18 leder-år har han ledet bedriften 
til plussresultater, og hovedeieren kaller ham 
en gave for bedriften. Nå har Roger Stormo (57) 
signert to nye elektrikere, og Meløy Elektro-
staben passerer dermed 20 ansatte. – Joda, det 
er gode tider med mye å gjøre, og vi må faktisk 
og dessverre si nei til enkelte oppdrag, sier han 
som også støtter seg på far og sønn Jørgensen i 
Bodø.
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- Det der stemmer vel ikke helt med det du 
sa for noen minutter siden, Roger?
spør Ny Næring. Meløy Elektro-sjefen 
snakker om strategier for årene som kom-
mer. Ingen knallvekst på gang, har han sagt. 
Heller bygge aldeles sakte, sikkert i markedet 
man har, har han sagt.
- Hehe, du har kanskje rett i dét? Nei, for så 
vidt….hvis alt klaffer, så har vi kanskje økt til 
noen og tjue ansatte neste år. Og dét er fak-
tisk prosentvis en ganske sterk vekst – så du 
har kanskje rett, humrer han litt i skjegget.
Det er full ordrebok og gode tider i Meløy-
regionens største installasjonsbedrift. Be-
driften som har en nær ubrutt rekke av pene 
plussresultater bak seg, regnet fra den dagen 
da Roger Stormo i 2001 overtok sjefsstolen. 
Og slik sier han det, faktisk, sjefen hos ho-
vedeier Elektro AS i Bodø - Einar Jørgensen: 
- Roger har vært en lykke for Meløy Elektro. 

Mye handler om at jeg har ansatte som skjønner hva 
som skal til for å drive lønnsomt. Og de står på. 

ROGER STORMO

Det å reise 
langt for å 

gjøre oppdrag 
er på en måte 
et eget fag, 
der du enten 
lykkes, eller så 
går det rett åt 
skogen.

ROGER STORMO

En flott og ansvarsbevisst fyr som driver godt 
og er flink med folk, både ansatte og kunder.

Pluss i 17 av 18
Året er 1998: Elektro i Bodø står uten 
installatør i sin Glomfjord-avdeling når den 
lokale lederen sier opp – han skal etablere 
egen virksomhet. Mens på Ørnes, der er 
Meløy Energi i en liknende situasjon i sin 
installasjonsavdeling. Lederne i to selskaper 
velger å tenke høyt og i lag: skal vi etablere 
noe sammen? Daværende energi-sjef Karsten 
I Hansen og daværende elektro-sjef Ivar 
Jørgensen blir raskt enig, og samme høst går 
de live med nyetablerte Meløy Elektro AS, 
og med hver sin halvpart av aksjene. Starten 
ble ruskete, og i 2001 er tilstanden ‘teknisk 
konkurs’. Karsten og Ivar tilbyr nå daglig 
leder-jobben til telemontør Roger Stormo fra 
Ørnes, som etter en årrekke hos Televerket 

og Meløy Energi var kommet til bedriften to 
år tidligere.  
- Først sa jeg bare ja til å påta meg en jobb, 
og med lite forkunnskap. Heldigvis var det 
lett å føle seg fram, med erfarne folk som 
Karsten og Ivar – de støttet meg, men gav 
også ganske frie tøyler, forteller Roger i dag 
– 18 driftsår, derav 17 gode overskuddsår, 
senere.
- Mye handler om at jeg har ansatte som 
skjønner hva som skal til for å drive lønn-
somt. Og de står på. Dette betyr veldig mye 
for min egen drivkraft og motivasjon, slår 
han fast etter straks to tiår som sjef, og der 
driftsinntektene har økt fra under 8 til over 
17 millioner kroner.

Marked for fler
Og da er vi tilbake til utgangspunktet: vekst 
og hvor sterk vekst? Roger snakker om å ut-

vikle litt hver dag, noe som gir viktig endring 
og bedring over tid. 
- Faktisk tillater markedet oss å være enda 
flere ansatte enn vi er nå. Men det er vanske-
lig å finne fagarbeidere. Og, nå trenger vi en 
ingeniør for å jobbe med prosjekter og tilbud 
– dette må på plass for at vi skal utvikle oss 
videre.
- Heldigvis har lærlingene takket ja til fast 
ansettelse etter endt utdanning de siste årene. 
Lærlinger er for oss den suverent beste måten 
å rekruttere på. Så, med dette på plass så pas-
serer vi nok 20 ansatte med god margin neste 
år, sier han.
I rekruttering som på tverrfaglighet, og i nye, 
store oppdrag som på fleksibilitet overfor 
kundene – her spiller Meløy Elektro seg gode 
i nært samarbeid med hovedeier Elektro 
Bodø AS. Tidligere ansatte i Meløy har fått 
prøve seg hos storebror i byen, og hos store-

bror har flere lærlinger bakgrunn fra Meløy.

Samarbeid med storebror
- Nå er vi for så vidt i den gunstige situasjonen 
at vi har rikelig å gjøre. Faktisk, og dessverre, 
må vi takke nei til enkelte oppdrag. Men, et 
eksempel på at vi og Elektro Bodø blir sterkere 
av å samarbeide, er det nye omsorgssenteret på 
Ørnes, opplyser Roger.
Flere hundre millioner-prosjektet har en elektro-
installasjon som er altfor omfattende for ‘lille’ 
Meløy Elektro. Men da Elektro i Bodø fikk 
anbudet, var det ved å lene seg på Meløy. Roger’s 
stab har nemlig viktige oppgaver når storebror 
i Bodø leverer varene overfor oppdragsgiver 
Meløy kommune.
- Og ja, det er gode tider med mye å gjøre. Nå 
nettopp var jeg på en ny samling med lederne 
i alle Elektro-bedriftene, og fikk presentere 
hvordan det går for oss. Da kunne jeg fortelle at 

jeg gjerne vil ansette to nye montører og en 
ingeniør. De andre er i samme situasjon, og 
selv om det gjerne skulle vært lettere å få tak i 
folk, er det jo positivt at vi har så mye å gjøre 
at vi av og til må si nei til ting.
- Men kunder som må vente, blir misfor-
nøyd?
- Vi beklager selvsagt at vi ikke bestandig kan 
komme når kunden ønsker. Men, når vi er 
ærlig på at det kan ta tid, ja, så merker vi ofte 
at kundene gjerne blir overrasket over ærlig-
heten, og positivt overrasket når vi sørger for 
å komme når vi har avtalt.

Reise-faget
- Dere er etter hvert en ganske stor bedrift. 
Vurderer dere å jobbe mer i et større område 
enn i dag?
- I dag har vi nok å gjøre her vi er, og svaret 
er nok uansett: nei, egentlig ikke. Det å reise 

langt for å gjøre oppdrag er på en måte et eget fag 
der du enten lykkes, eller så går det rett åt skogen. 
Det er krevende å administrere store prosjekter 
langt borte, og det krever folk som er villig til å bo 
borte, eller reise langt og pendle hjem. Og dette 
er dyrt, for folk skal bo og ha dekket mat, diett og 
lønn. Noen bedrifter har det i sin kultur at de job-
ber sånn, men dét har ikke vi.
- Snart 20 år som leder, og du er også eier – hva er 
drivkraften din i dag?
- At vi er et kollegium som står på i lag og drar 
dette sammen, i samme retning – dét gir meg 
masse motivasjon. Og å finne løsninger for mange 
og veldig ulike kunder – dette gjør at ingenting er 
helt likt, noen gang. Å regne anbud klokka 4 en 
søndags ettermiddag er selvfølgelig ikke alltid så 
artig, men jeg har en veldig spennende jobb! avslut-
ter Meløy Elektro-lederen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Sterk trio i Meløy Elektro-administrasjonen er John Olav Aune (f.v.), Ronny Andersen og Roger Stormo. – Men nå har vi behov for en ingeniør for å utvikle oss videre på prosjektering, fastslår Roger.  
- Vi har ansatte som står på og skjønner hva som skal til – dette er viktig for min egen drivkraft og motivasjon, sier Meløy Elektro-sjef Roger Stormo. Her er staben representert ved en erfaren og dyktig elektriker i 
oppdrag hos Meløy videregående skole på Inndyr, nemlig Tommy B. Bergli.

"
   MELØY ELEKTRO AS

Installasjonsavdelingen i Meløy Energi ble høsten 1998 etablert som eget 
selskap, der Meløy Energi AS og Elektro AS eide 50 prosent hver. I dag 
eier de to henholdsvis 15 og 75 prosent, og daglig leder Roger Stormo 10. 
Forretningsområder for virksomheten er elektroinstallasjoner i privatboliger, 
butikker, kontorer og annen næringsvirksomhet som for eksempel industri, 
og havbruk. Meløy Elektro leier lokaler hos Meløy Energi på Ørnes, og 
dessuten lagerlokaler på Engavågen, og har 10 leasede servicebiler. Styre-
leder er Ivar Jørgensen (f. 1939), mens Einar Dagfinn Rosting (f. 1963) og 
Roger Stormo (f. 1962) er styremedlemmer. Driftsinntektene i 2018 var 17,7 
millioner kroner, og de to foregående årene 18,1 og 17,4. Ved årsskiftet 
2019-20 har bedriften 19 ansatte, der 6 er lærlinger. 
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   ROGER STORMO (54)

Født 7. august 1962, oppvokst på Ørnes 
der han fortsatt bor i Våtvika. Sønn av 
Tore og Grete, som begge er gått bort, 
og gift med Liv Toril Pettersen - de har 
døtrene Sirianna (f. 1999) og Helmine (f. 
2003). I søskenflokken er Roger eldst, og 
har brødrene Torstein (f. 1964) og Sigurd 
(f. 1970). Etter gymnas på Ørnes, lokale 
vikarlærerjobber og militærtjeneste ble 
han ansatt i Televerket, der han først tok 
internt fagbrev, så offentlig fagbrev, og 
jobbet som svakstrøm-montør til 1997. 
Fra -98 montør i Meløy Energi, og fra -99 i 
nyetablerte Meløy Elektro, der han overtok 
som daglig leder høsten 2001 – en stilling 
han fortsatt har.

Nå må vi beholde den solide posisjonen vi har. 
Da er det gunstig   for begge at vi kan samarbeide.

IVAR JØRGENSEN

- Det jeg kanskje har vært flinkest til, er 
å få tak i gode folk, og beholde dem. Du 
vet, dette er ikke et énmannsshow! smiler 
den nykvessede 80-åringen foran oss.
Ivar Jørgensen er midt i en energisk fagprat 
med Roger Stormo. Ivar er styreleder, 
Roger er daglig leder. I Meløy Elektro 
AS, der Ivar og Elektro AS i Bodø eier 75 
prosent, mens Roger også eier 10. De er 
akkurat ferdig med styremøtet sitt, denne 
formiddagen.

- Vi har mange flinke folk i Bodø, men også 
i datterselskaper som Meløy Elektro. Uten de 
flinke folkene kommer vi ingen vei. Roger 
har vært flink. Og han får tak i de rette fol-
kene – i Meløy Elektro er 6 av de 20 ansatte 
lærlinger akkurat nå – dét er imponerende!

Haha, nedtrapping?
Flink, ja. Han har ikke vært så verst flink han 
heller, den velvoksne arbeidskaren som står 
foran oss. Han, som med største selvfølge 

holder fortsatt høyt tempo, og som tilsyne-
latende verken i 60-årene sine eller 70-årene 
sine vurderte å dra inn noen årer. Ivar er 
bondesønnen fra Sandhornøya som ble lære-
gutt, prosjektleder, eier, daglig leder og i dag 
seniorrådgiver. I det som han og alle flinke 
folkene han hentet, har bygget til å bli blant 
de store i landsdelen.
- Hehe, jeg har trappet ned en del nå, jeg 
synes jo jeg begynner å bli gammel. Men…..
det er veldig trivelig å få være med i miljøet, 

jeg må si dét, smiler han. 
- Jeg regner ikke så mange anbud lenger, 
men har mye kontakt med bedriftene vi har 
overtatt gjennom årene. Og så er det jo noen 
styreverv. 
Eh, ‘noen’…? 80-årige Ivar Karl Jørgensen fra 
Bodø er styreleder i 4 selskaper, nestleder i 2, 
styremedlem i 18, varamedlem i 1, kon-
taktperson for 1. Og daglig leder i 2. Ifølge 
www.proff.no har han totalt 28 roller i ulike 
selskaper. Så…nedtrapping?

Relasjonsbygger
- De fleste av de 18 datterselskapene var tidligere 
eiet av folk jeg har hatt relasjoner til i flere tiår. 
Dette er det hyggelig å ta vare på og videreføre, 
forklarer Ivar.
Og selv om konsernet, det som ikke usannsyn-
lig passerer milliarden i driftsinntekter neste år, 
ledes av hans sønn Einar (52), er Ivar involvert 
i mye. De to samarbeider tett, og faren brukes 
som rådgiver. Styrevervene i underselskapene 
deler de mellom seg, og i dag har junior passert 

senior – Einar har 36 roller, ifølge proff.no.
- Det er stas for meg at Einar også ville gå 
denne veien. Og nå har også dattersønnen 
min, som også er elektroingeniør, begynt her 
hos oss etter å ha jobbet sørpå!

Svære Elektro
- Egentlig har det aldri vært et mål at vi 
skulle bli så og så store. Veksten har kommet 
litt av seg selv, og naturlig, der bedriftene 
ønsket at vi skulle overta dem, forklarer Ivar.

Elektro-konsernet er blitt stort, og eier i dag en firedel av der hovedbasen er – det imponerende Energihuset 
i Bodø. Konsernet har datterselskaper i både Lofoten og på Helgeland, og har blant annet tette forbindelser 
med datterselskapet Meløy Elektro. Der er Ivar Jørgensen styreleder, med Roger Stormo som daglig leder.
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NÆRING NY 

STOLT AV BEDRIFTEN DIN, 
STOLT AV DE ANSATTE, 

VIL VISE DERE BEDRE FRAM?

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

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

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

   IVAR JØRGENSEN (80)

Oppvokst som bondesønn på Mårnes på Sandhørnøya og som yngst av de tre 
barna til Einar og Ågot. Etter grunnskole og framhaldsskole fikk han post som 
læregutt hos Elektro i Bodø, og etter montørsertifikat videre på ingeniørskole 
i Narvik. Prosjektleder i Bodø Elektriske Byrå 1962-66, da han ble medeier og 
teknisk sjef hos Elektro AS, deretter daglig leder fra 1982 til 2004. Er siden da, 
og fortsatt, seniorrådgiver. Gift med Inger (78) og har barna Kristine (f. 1962), 
Ingvild (f. -64), Einar (f. -67) og Håvard (f. -69).

 EINAR JØRGENSEN (52)

Oppvokst i Rønvika, sønn av Ivar og Inger og er nest yngst i søskenflokken på 
fire. Sommerjobber for Arne Jensen’s Elektro, deretter gymnas og NTH i Trond-
heim og utdanning som elektroingeniør. Tilbake i Elektro fra 1991, teknisk sjef 
og senere prosjektleder – f.eks. REC Wafer-utbygginger i Glomfjord. Daglig le-
der i installasjonsvirksomheten fra 2004, og nå sjef for konsernet Elektro Bodø 
AS, som består av 18 selskaper. Gift med Elin (f. 1964) og har barna Marie (f. 
-95) og Ingrid (f. -97).

Men svært er det altså blitt. Fra Energihuset 
på Rønvikleira i Bodø leder sønn og far Jør-
gensen 640 ansatte i konsernets 18 selskaper 
som samlet hadde driftsinntekter på 845 mil-
lioner i fjor, og ender på godt over 900 i år.
- Men fra nå av får Einar bruke meg slik han 
vil – jeg skal ikke klamre meg fast! gliser Ivar.
- Jeg kan jo fortsatt å beregne, men å skulle 
prosjektere noe i dag, dét vil jeg ikke ta på 
meg. Automatiseringen og data gjør at vi har 
en helt annen hverdag – det har skjedd mer 
utvikling de siste 10 årene enn det gjorde alle 
årene før, fra jeg kom inn i arbeidslivet!
Ny Næring møter ham på Ørnes i forbin-
delse med styremøte i Meløy Elektro AS. Ivar 
er svært fornøyd med driften og utviklingen i 
det som er blitt et betydelig selskap i Meløy, 
både på stab og omsetning.
- Nå må vi beholde den solide posisjonen 
vi har. Da er det gunstig for begge at vi kan 
samarbeide. For eksempel på Meløy helse- og 
velferdssenter på Ørnes, der vi i Bodø har 
oppdraget, men der folkene til Roger i Meløy 
utfører en god del. 

Lokal-stolt
Fra sitt lysrike og romslige kontor i xx etasje 
i Energihuset, har sønnen Einar Jørgensen 
utsikt over et langt større rike enn Bodø. I 
(Einar: hvilken etasje er Nilsson?) finner vi 
riktignok det nest største datterselskapet, 

Nilsson AS, og rett borte i veien der det 
største, Nordkontakt AS. Men, til Elektro-
familien hører også selskaper med adresse 
Lofoten og Helgeland.
- Vi er blitt nokså store, og er litt stolt av at 
dette eies privat, av to familier, og er 100 
prosent lokalt forankret, forteller Einar.
I likhet med sin far mønstrer han tidlig på 
jobb og lar arbeidsdagene bli lange. Liker å 
jobbe mye, liker å skape. 
- Så lenge han (Ivar, red. anm.) skal heve 

lønn, så må han gjøre noe, hehehe!
- Neida, det er veldig godt å ha ham med, 
han er god å spille ball med. Selv om han er 
80 år, er han Ivar på hugget og frisk i hodet 
– han må nesten bremses litt av og til. Jeg 
kjenner mange 40-åringer som er mindre of-
fensive enn min far, for å si det sånn. Kanskje 
savner man flere av hans kaliber i mange 
miljøer, er sønnens attest til faren.

Rik Meløy-historie
Selv har Einar et nært forhold til Meløy, der 
han gjennom mange år har tilbragt mange 
arbeidstimer og ferieuker i og ved huset i 
Neverdal. Selskapet Elektro har også lange og 
gode tradisjoner i Meløy, og Einar husker sin 
egen prosjektlederjobb da råglassfabrikken 
ved Glomfjorden ble bygget i 1993.
- I Glomfjord var vi etablert med stor ak-
tivitet fra 1950-tallet, etter etableringen av 
Hydro’s gjødselfabrikk. Vi ønsker helt klart å 

Vi er totalt avhengig av å ha flinke folk. Vi kan ha 
allverdens gode rutiner og bra folk i Bodø, men 

driverne våre der ute må skaffe resultater.

EINAR JØRGENSEN

De fleste 
av de 

18 datter-
selskapene 
var tidligere 
eiet av folk 
jeg har hatt 
relasjoner 
til i flere 
tiår. Dette 
er det hyg-
gelig å ta 
vare på.

IVAR JØRGENSEN

være i Meløy, og håper også at det vil blom-
stre med nye satsinger i industrien. Noen av 
våre største oppdrag har vi hatt i Glomfjord 
Industripark, og vi har gode relasjoner der 
som vi gjerne bygger videre på.
Selskapet hadde lenge egen installasjonsavde-
ling i Glomfjord, og elektrobutikk – mange 
vil huske Gerd Myrvang’s blide ansikt.  Og 
ett av Elektro Bodø’s største oppdrag var de 

elektriske installasjonene i utbyggingen av 
REC Wafer Mono fra 2007 til -09 - et anbud 
på over 100 (?) millioner kroner. Så var det i 
1998 at Elektro og Meløy Energi besluttet å 
satse sammen – resultatet ble 50/50 eierskap i 
Meløy Elektro AS, men der Elektro i dag eier 
75 prosent.

Være våken
- Vi er totalt avhengig av å ha flinke folk, også 
i datterselskapene våre. Vi kan ha allverdens 
gode rutiner og ressurser og bra folk i Bodø, 
men driverne våre der ute må skaffe resultater, 
slik Roger Stormo klarer, understreker Einar.
- Dere er blitt store og passerer kanskje snart 
milliarden i omsetning. Noen trusler der 
framme?
- Nja…vi er jo avhengig av at Norge går godt, 
og at det er optimisme og investeres, i Bodø-
regionen. Og selv om det skjer mye i Bodø, er 
vi også avhengig av området rundt oss, som 
Meløy. Det ble selvfølgelig veldig merkbart 
også for oss, da REC-smellen kom, forklarer 
han.
- Men så dreier det seg hele tiden om å ville 
videre og utvikle, være våken for det som byr 
seg av muligheter. Og, vi ser det hele tiden: 
utfordringen er å få tak i flinke folk, også i 
fortsettelsen!

Tekst og foto: Edmund Ulsnsæs
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Grattis!

- Grattis med læreplass!
- Takk! Jeg er veldig glad for at jeg får ta fagbrevet mitt nå. Jeg gikk jo kjemi 
og prosess i Hammerfest i 2014/2015 og var forespeilet læreplass på Melkøya. 
Men så fikk oljenæringen seg en knekk, og det ble ikke læreplass på meg, og 
jeg dro heller i militæret. Etter det begynte jeg på en bachelor-grad i interna-
sjonal beredskap ved UIT- Norges Arktiske Universitet i Harstad. Etterhvert 
ble jeg tipset av Per Frøskeland om at jeg kunne ta læretiden og fagbrevet i 
Glomfjord, og sånn endte jeg opp her. Jeg synes egentlig det er veldig positivt 
at jeg er blitt litt eldre før jeg begynte på læretiden, jeg er mer voksen nå og 
kan mer, så jeg har veldig godt utbytte av det jeg lærer på Yara. Jeg elsker å 
jobbe skift, og trives veldig godt med så pass variert arbeidstid, og så trives 
jeg veldig godt på arbeidsplassen. Yara er en god bedrift å jobbe for. Jeg drar 
hjem til Harstad når jeg har lang-fri, og jobber litt på lakseoppdrettet hjemme 
i Grovfjord. 

- Hva er det beste med jobben din?
- Det beste med jobben min er nok at arbeidet er såpass variert, og at jeg lærer 
så mye. Jeg setter også veldig pris på at Yara legger til rette sånn at jeg kan 
gjøre ferdig bachelor-graden min mens jeg er lærling, og det er veldig verdi-
fullt. Jeg ville jo i utgangspunktet ut i olja, sånn som mange unge vil. Men nå 
har jeg fått opp øynene litt for andre typer næringer også, og er veldig glad 
for at jeg valgte å ta læretiden min her i Glomfjord. Yara er jo en gjennomført 
god arbeidsplass, som er flinke til å ta vare på lærlingene sine, og det er veldig 
positivt og gjør at man trives bra på jobb. Jeg er fra en liten plass selv, og synes 
Glomfjord er en fin plass å bo, og om jeg får tilbud om videre jobb etter endt 
læretid takker jeg nok ja til det. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs. Foto: Edmund Ulsnæs

Navn: Frida Nilsen
Alder: 22
Bosted: Glomfjord
Yrke: Lærling hos Yara

- Dette er veldig fine økter å ha. Folk på 
tvers av avdelingene, og med kort eller lang 
fartstid, sitter sammen og diskuterer, forteller 
Yngve Olsen.
Yara Glomfjord’s leder for helse, miljø, sik-
kerhet og kvalitet (HMSK) har gjennomført 
samlinger på Glomstua, fem i tallet. 25-30 i 
staben har deltatt. Forelesning, gruppearbeid, 
gjennomgang i plenum.
- Dette er skiftledere, deres stedfortredere 
og noen prosjektledere. Alle som på vegne 
av Yara Glomfjord utsteder arbeidstillatel-
ser, skal ifølge våre krav ha årlig trening 
som avsluttes med en test som må bestås. Å 
vurdere risiko gjennom arbeidstillatelser er 
noe av det viktigste i sikkerhetsarbeidet vårt, 
fastslår han.

Samling for sikkerhet
Nøkkelen til å lykkes i sikker-
hetsarbeidet: aldri hvile. Yara 
Glomfjord har gjort sin årlige 
drilling på å utstede arbeidstil-
latelser. 

Sikkerhetskontrakt
Yara Glomfjord utbedrer og vedlikeholder 
sine fabrikker for mange titalls millioner kro-
ner hvert år. Arbeidet som utføres innebærer 
ofte en eller annen form for risiko. Men hos 
Yara er følgende klokkeklart: ingen jobb 
haster så mye at den ikke skal utføres sikkert. 
En Yara-ansatt eller leverandør-ansatt skal 
komme trygg og uskadet hjem fra jobb, hver 
dag.
- Det er den som utfører arbeidet som skal 
vurdere risikoen. Hvis sikkerheten er ivare-
tatt, signeres en kontrakt på dette, og dét er 
arbeidstillatelsen, forklarer Yngve, som har 
planlagt og gjennomført høstens Glomstua-
samlinger sammen med kollegene Dagfinn 
Kolberg og Yngve Krogh.
Yara’s ‘gyldne regler’ har vært utgangspunkt 
for diskusjonen. Altså trygghetsregler for ting 
som arbeid i høyden, arbeid med kjemikalier, 
ved energikilder og i trange og lukkede rom.
- Konsekvensene kan bli meget store hvis 
det for eksempel skjer uhell under arbeid i 
høyden. Vi har hatt hendelser internasjonalt, 
i Yara-systemet, og da må vi sørge for at de 
samme tingene ikke skjer her.

Aldri hvile
2019 har vært et meget bra år for Yara i 
Glomfjord, sikkerhetsmessig. Normalt for de 
siste årene har vært 5-6 skader der 2-3 har 
vært fraværsskader, mens dette året ligger an 
til kun 3 førstehjelpsskader.
- Det er litt ‘stang inn, stang ut’, dette med 
sikkerhetsarbeid. Straks vi snakker om hvor 
fornøyd vi er, har det en tendens til å oppstå 
ting, innrømmer han.
- Saken er at det dreier seg om å aldri 
slakke av, man må være ute i fabrikkene, gå 
vernerunder, ta opp ting i sikkerhetsmøter, 
følge opp nyansatte. Det er ikke noe hokus-
pokus i dette - det gjelder å holde trykket 
oppe i sikkerhetsarbeidet, aldri hvile, fastslår 
HMSK-sjefen.
Hver uke går avdelingen hans gjennom alle 
avvik som meldes inn fra fabrikken. Avvikene 
følges opp, utbedres og lukkes. 
- Et fellestrekk i avvikene er selve etterlevel-
sen av prosedyrene våre. Da er det viktig å 
huske at ingen jobb haster så mye at den ikke 
skal utføres sikkert, sier Yngve Olsen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Viktig diskusjon om sikkerhet: skiftledere, prosjektledere og sikkerhetsledere 
samlet til trening på å utstede arbeidstillatelser. Foto: Yara Glomfjord

- Å vurdere risiko gjennom arbeidstillatelser er noe av det viktigste i sikkerhetsarbeidet vårt, mener 
Yngve Olsen (i midten). Her sammen med HMSK-kollegene Dagfinn Kolberg (t.v.) og Yngve Krogh.
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Tora Andersen 
Helsefagarbeider, Meløy Kommune

- Prosjektet «Fra hav til gaffel» hand-
ler mye om å vise ungdom at å ta en 
utdannelse innenfor fiskeri, havbruk og 
sjømatnæringen er aktuelle valg, forteller 
prosjektleder Isabel B. Hansen.

Fremtidens næring
Ungdomsskoleelever fra Rødøy kommune fikk observere 
prosessen fra havet til matfat – en spennende opplevelse i 
en næring i vekst, i regi av Kigok. 

Maren Hansen Lie Isabel B. Hansen

f.v Kaisa Vangstad fra Jektvik Skole og Maren Hansen Lie 
fra Øresvik Skole. Assistert LystPå-kokk Rune Irgens. 

Det unike innblikket i næringen varer 
i to dager, hvor første dag handler om 
bedriftsbesøk, hvor de fikk besøke Mowi, 
Helgeland Smolt og Bjørnar Sjåvik med 
sin reketråler viste frem sine anlegg. 

Profesjonelle kokker
Kristoffer Myrvoll og Rune Igrens, begge 
kokker fra Bodø, bidro på dag to når laksen 
fra Mowi og rekene fra Bjørnar Sjåvik skulle 
tilberedes og danderes. Til Tjongsfjord skole 
ble alle som ville og kunne komme invitert, 
for å smake på maten. 
- Det er et veldig morsomt prosjekt, og ung-
dommene setter pris på det. I tillegg får jeg 
som prosjektleder bli bedre kjent med bedrif-
tene vi samarbeider med, forklarer Isabel. 
Samarbeidet mellom Kigok og oppdretts-ak-
tører har fungert godt i flere år, og skal med 
stor suksess også gjennomføres neste år. 

Lovende
Og de unge virker å ville satse på næringen, 
mange av dem kan i hvert fall tenke seg å gå 
den veien selv.
- En god del av de jeg har snakket med under 
prosjektet, har sagt at de synes dette er spen-
nende og at det er noe de gjerne kunne tenke 
seg å søke på når de skal velge utdanningsvei! 
Isabel sin rolle som prosjektleder inkluderer 
en del logistikk, og planlegging.
- Mange av ungdommene kom med båt, og 
skulle ivaretas og skysses hit og dit, så sånn 
sett kan det jo være litt utfordrende. Men alt 
i alt har det vært veldig gøy, avslutter hun.

Tekst: Malin B. Ulsnæs. Foto: privat.

Den viktigste jobben gjør de ute i oppdrag for 
sine nye arbeidsgivere. Men en introduksjons-
dag i møte med Opplæringskontoret MBS, 
dét er også viktig. For årets nye lærlinger.
- 45 nye lærlinger begynte i høst sine yrkes-
karrierer hos våre medlemsbedrifter. Det er 
veldig nyttig for oss å ha en egen introduk-
sjonsdag der vi møter dem og blir kjent, 
forteller Thomas Maruhn ved Opplærings-
kontoret.
- Og det er viktig å bevisstgjøre dem på hvilke 
rettigheter de har, og hvilke plikter, i arbeids-

Fikk introen
Viktig intro-dag for viktige, nye 
arbeidsfolk.

livet. Så er de jo fortsatt inne i et fire år langt 
læreløp med egen læreplan, og der det skal 
løses oppgaver og gjøres en del dokumenta-
sjon - dette går vi også gjennom på introduk-
sjonsdagen.
Om lag 25 av de relativt ferske lærlingene 
deltok denne måneden, mens en god del 
andre er såkalte vekslingselever, og hadde 
sin introduksjon ved skolestart i august. Ny 
Næring var tilstede
under intro-økta 10. desember, og fulgte opp 
vår hyggelige tradisjon med å sikre portrett-
bilde av de unge og lovende. Så vær så god, 
her kommer de. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs og Edmund Ulsnæs

Andreas Stendal
Kjemiprosessfaget, Yara

Aron Seljevoll
Elektrikerfaget, Meløy Elektro

Daniel Andreassen
Elektrikerfaget, Meløy Elektro

Erlend Karlsen
Elektrikerfaget, Bilfinger

Frida Nilsen
Kjemiprosessfaget, Yara

Isak Maruhn
Kjemiprosessfaget, Yara

Isak Rene Nilsen
Platearbeiderfaget, Bilfinger

Kristoffer Hanssen
Elektrikerfaget, Meløy Elektro

Lasse Sneland
IKT driftsteknikerfaget, Meløy kommune

Mads Myrvang
Kjemiprosessfaget, Yara

Magnus Dagfinsen
Produksjonsteknikkfaget, Yara

Maja Grytvik
Helsefagarbeider, Meløy kommune

Marcus Klungseth
Kjemiprosessfaget, Yara

Robin Lea
Laboratoriefaget, Sintef Molab

Ronny Mathisen
Elektrikerfaget, Bravida

Rune Heitmann
Anleggsmaskinførerfaget, Reipå Knuseri

Tea Jacobsen
Kjemiprosessfaget, Yara
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Profilen

Å holde seg oppdatert på nye lover og regler er en viktig og stor del av jobben til Magnus, 
de endrer seg nemlig ofte. 

Store deler av sitt yrkesliv har Magnus 
tilbrakt i Industriparken, og med en solid 
utdannelse og lang fartstid er han en trygg 
vedlikeholdsleder for el-kraft. 
- Arbeidsoppgavene er i all hovedsak admi-
nistrative, og det er mange rapporter, frister 
og nye lover og regler å holde oversikt over. 
Jeg har god oversikt, mye takket være at jeg 
har jobber her såpass lenge.
Og den gode oversikten må til, for indus-
triparkens el-systemer er for mannen i gata 
mildt sagt kompliserte. Magnus forklarer om 
sinus-kurver, 50-perioders strøm og 1-linje 
skjema, som er en visualisering av det elek-
triske anlegget i industriparken, som blant 
annet viser en oversikt over alle områdets 
trafoer. 

For nysgjerrig
Han er oppvokst på Selstad, og etter grunn-
skolen gikk Magnus et år på maskin/meka-
niker i Glomfjord. Han kunne valgt å gå inn 
i fullgjødsla som prosessoperatør, slik som 
mange andre gjorde, men sånn ble det ikke.

- Jeg kunne ha startet som 
prosessoperatør i fullgjødsla, 
og spart meg for en del studi-
elån. Men jeg var for nysgjerrig 
på elektriker-faget! Magnus 
Selstad (57) er industriparken-
veteran.

- Klart at jeg hadde sluppet unna en del stu-
dielån og andre utgifter om jeg hadde gjort 
det, men jeg var nok for nysgjerrig til det. 
Jeg ville bli elektriker, det var det som fanget 
interessen min, og da måtte jeg utdanne 
meg.
Og utdannet, dét er han! Magnus gikk 
maskin/mekanisk yrkesskole, har fagbrev 
som elektriker og i tillegg har han gått 
teknisk fagskole på Melbu. 
- Jeg søkte på fagskolen samtidig som 
jeg var ny i jobb i Glomfjord, men fikk 
arbeidsfritak, som det het da, for å kunne gå 
på skolen!

Så gikk veien tilbake til Glomfjord igjen, 
hvor Magnus startet i jobb som elektriker. 
Ikke lenge etter ble det snakk om at davæ-
rende HYDRO Agri trengte ny inspektør for 

elektrisk anlegg, en jobb Magnus søkte på. 
Og den fikk han! Og siden har Magnus vært 
et fast ansikt i `parken`. 

Omstillinger
Fra Magnus begynte i jobben sin i 1987 til 
og med i dag, har det skjedd store endringer i 
måten å jobbe på.
- Det aller meste er helt ulikt i dag i forhold 
til det var da jeg begynte, og jeg har måttet 
fulgt nøye med og hold meg oppdatert på alle 
områder, forklarer han. 
I Yara-systemet snakker vi enorme økonomis-
ke verdier, og om feil skjer kan store beløper 
gå tapt.
- Det er jo klart at man kjenner på det an-
svaret av og til. Spesielt hvis man blir stående 
alene på et område, noe jeg har erfart tidligere 
da kjenner man at ting er veldig sårbart om 
det skulle skje feil.
Men hvordan lever man godt med dette an-
svaret på skuldrene? For Magnus er løsningen 
enkel.

- Jeg tar ting som de kommer, det har gått 
bra hittil! Smeller det, ja så smeller det, 
uavhengig av hvor mange som er på jobb, 
små-ler Magnus.

Samholdet
- Hva er det beste med jobben din, 
Magnus?
- Lønna! Neida, det aller beste med 
jobben min er nok samholdet og 
arbeidsmiljøet som vi har sammen 

her.
For han kjenner kollegaene sine godt, de 
fleste har tross alt jobbet sammen siden Mag-
nus begynte i jobben i 1987. 
- Jeg jobber med mange gode kollegaer, som 
jeg har jobbet med i ganske mange år. Når 
man er på jobb åtte timer om dagen, så er det 
viktig at man trives, for mye av det sosiale 
livet ditt skjer på jobb.
- Er det noe du ikke liker med jobben din?
På fritiden er det hus og hjem som opptar 
parken-veteranen, og det å styre å stelle rundt 
huset er god tenke-tid for Magnus.
- Jeg trives godt med å være utendørs, og 
gjøre vedlikehold på huset. Og så reiser vi en 
god del på hytta som vi har på Risøya.
Og en god støttespiller er han også for sam-
boer Lise, som synger i Ørnes blandakor.
- Da gjelder det bare å stille opp og bidra der 
man kan, smiler han.

Tekst: Malin B. Ulsnæs og Edmund Uls-
næs. Foto: Malin B. Ulsnæs

 

Magnus Selstad (57) er oppvokst på 
Selstad, og sønn av Sigrun og Magnus 
Selstad. Han er samboer med Lise Kildal, 
og har en datter – Tora Madelin (f. 1996). 
Han har fire søsken, men kun søsteren 
Hulda har blitt boende i Meløy i voksen 
alder. Han er utdannet elektriker, og 
har siden 1987 vært ansatt i Glomfjord 
Industripark, og er vedlikeholdsleder 
for el-kraft. Magnus har gått grunnkurs 
i elektro og videregående skole i Bodø, 
samt teknisk fagskole på Melbu. Siden 
1987 har Magnus vært installasjonsin-
spektør, som opptar en del av stillingen 
hans som vedlikeholdsleder. . 

Nysgjerrig 
industripark-veteran

  MAGNUS SELSTAD (57)

Jeg tar ting som de kommer, det har gått 
bra hittil! Smeller det, ja så smeller det, 

uavhengig av hvor mange som er på jobb!
MAGNUS SELSTAD
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Sørarnøy er en øy ikke helt som alle andre – her yrer det nemlig med liv, og med til sammen 260 innbyggere. Og en av de viktige grunnene til dét er lakseslakteriet Salten N950, tidligere ‘Fiskekroken’. De satser nem-
lig stort på det lille øysamfunnet, og fortsetter å bygge ut for store pengesummer. I 2017 økte slakteriet omsetningen med 20 millioner, sammenlignet med året før, og man ser ingen tegn til at etterspørselen kommer 
til å bli mindre i årene fremover. Med bakgrunn i dette har bedriften nå investert 100 millioner kroner i det lille øysamfunnet, for å utvikle et moderne og kapasitetsmessig sterkt slakteri. Bedriften har 40 ansatte, og 
en total årsproduksjon på over 20.000 tonn sløyd vekt. 

NESTE PAPIRUTGAVE19. FEBRUAR

Tilbakeblikk
 
Nok en gang tar vi et blikk tilbake til Ny Næring i startgropen – nemlig Industrifolk! Utgitt 
for første gang i 2004, og i de første utgavene av Industrifolk kunne vi lese om Mowi, da 
Marine Harvest, som i løpet av en to ukers periode skipet ut om lag to millioner smolt, med 
en gjennomsnittsvekt på 160 gram på hver lille smolt. Daglig leder Tor-Arne Gransjøen 
fortalte om store pengesummer, og at det totalt i vår-perioden var blitt skipet ut smolt til en 
verdi av 16-17 millioner kroner. På bildene ser vi Kjetil Kristiansen og Jostein Kaspersen. I 
tidlig Industrifolk-tid kunne vi også lese om en mann vi kjenner godt til, nemlig Pål Hestad. 
Han kom hjem til Glomfjord, med kone og barn, for å overta som driftssjef etter Wenche 
Olsen. I dag er Pål regionssjef for Nord-Europa, fortsatt i Yara. 


