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kommer 
nordover 
Det blir en overgang 
for Åge Johansen, 
som reiser fra Trond-
heim for å starte som 
driftsingeniør hos 
Yara i Glomfjord. 

Åge Johansen 

Kristoffer Halvorsen

gratUlerer
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Så gratulerer vi på etterskudd også Kristoffer 
Karlsen hos Bilfinger, som fylte 20 år for noen dager 
siden, den 9. april.

- Det tror jeg ikke blir et problem 
for meg, for det gjør nok godt 
med litt klimaendringer. Høye 
fjell og lange fjorder blir en god 
forandring, sier han. 
Den unge ingeniøren ser virkelig 
frem til å flytte nordover, nå som 
studietiden i Trondheim er over. 
Han forteller at motivasjonen for 
å starte i ny jobb langt mot nord 
er på topp. 
- Det har vært noen år med fokus 
på å tilegne meg kompetanse i 
studiene til kjemiingeniør, og jeg 
føler meg heldig som får mulighet 
til å bruke denne kunnskapen i 
en stor bedrift som den dere har i 
Glomfjord. 
Dermed har Yara fått inn sin 
utvalgte person i stillingen som 

20 år
Kristoffer Halvorsen, Bilfinger, 18. april
Thomas Mikalsen, Halsa Bygg, 8. mai
Miriam Storjord, Yara Glomfjord, 23. mai
Sondre E. Krogh, Yara Glomfjord, 26. mai
Sofie Aasen Pettersen, Yara Glomfjord, 4. juni
Tord Estensen, Yara Glomfjord, 14. juni

30 år
Kristine Ødegård, Marine Harvest, 27. april
Sindre Kibsgaard, Bilfinger, 3. mai

35 år
Stine Mari Halsan, Terje Halsan AS, 28. mai
Marek Kasperczyk, Yara Glomfjord, 5. juni

40 år
Børge Hansen, EWOS, 6. mai
Finn-Eirik Heitmann, Yara Glomfjord, 21. mai
Reaim Øzdemir, Norwegian Crystals, 28. mai
Arve Jordal, Yara Glomfjord, 20. juni

45 år
Jon Einar Kristensen, Norwegian Crystals, 1. juni

50 år
Bernt Magnussen, Yara Glomfjord, 1. mai
Jonny Pedersen, Yara Glomfjord, 13. mai
Tommy Solhaug, EWOS, 22. juni

55 år
Elin Ovesen, Norwegian Crystals, 20. juni

60 år
Jan Kyrre Bogen, Bilfinger, 5. juni

OBS! Runddag-lista gjelder ansatte i våre 13 
faste samarbeidsbedrifter – se oversikten på side 
4-5 Redaksjonen tar forbehold om at vi har fått 
inn korrekte opplysninger fra bedriftene.

elin Ovesen

Marek 
Kasperczyk

Miriam 
Storjord

Kristoffer 
Halvorsen

Sofie Aasen 
Pettersen

Sondre e. 
Krogh

Stine Mari 
Halsan

Tord estensen

Etter et halvt år i den vi-
deregående skolen var 
Arvid Krogh (20) lei. Nå, 
nesten fire år senere og 
full av motivasjon, har han 
fått læreplass hos XL-Bygg 
Solhaug.

Som dropout fra skolen ba han NAV om 
hjelp til å finne seg en jobb. Løsningen ble 
arbeidspraksis på XL-Bygg Solhaug, og dét 
forandret mye i livet til den unge mannen. 
- Jeg ville heller gjøre noe praktisk arbeid 
istedenfor å slite på skolen. At jeg nå har 
fått meg læreplass uten å ha gått på skole, 

daglig leder Anita Taraldsen hjalp den skoleleie Arvid Krogh med arbeidstrening hos XL-Bygg Solhaug for noen år siden. Nå er de begge strålende fornøyd med at han er butikkav-
delingens første lærling. 

hadde jeg aldri trodd skulle skje! sier 
Arvid. 

FørSTeMANN 
Det er kanskje ikke så vanlig at han er 
blodfersk lærling, men allerede har jobbet i 
bedriften i flere år. Først gjennom utplas-
seringen, deretter som lørdagsarbeider og 
sommervikar. 
- Klart det er spesielt med en lærling som 
har vært her så lenge som Arvid, men dette 
er spennende for bedriften også. Vi har 
vært godkjent lærebedrift på salgsfag og 
logistikkfag en stund, men han er faktisk 
den første lærlingen på butikksiden, sier 
daglig leder Anita Taraldsen. 
For en skolelei ungdom ble nettopp dette 
løsningen for Arvid. Etter hvert som han 

ble varm i trøya kom motivasjonen for å 
komme seg videre. 
- Tanken var å ta meg flere friår før jeg 
satte meg på skolebenken igjen. Nå har jeg 
lært meg alt fra lagerarbeid, med salg av 
tyngre varer og materiale og truckkjøring, 
til å stå i kassen når det er behov. Det er 
mye kundebehandling, og dét trives jeg 
godt med, forklarer Arvid. 

HJeLPer HverANdre
Initiativet til denne løsningen kom fra Opp-
læringskontoret MBS, og Anita forteller 
at hun ikke ville slippe tanken på å hjelpe 
Arvid videre i livet. 
- Vi ser monn i han, og liker han godt. Det 
koster mye for oss å ha lærling, men det 
bidrar også kjempemye tilbake. Den største 

delen av jobben gjør han selv. Vi forventer 
at han lærer mange ting på skolen, for så å 
bruke den kunnskapen til å fortelle oss hva 
vi kan gjøre bedre. Vi holder hverandre i 
ørene, sier Anita og smiler til Arvid. 
Med fagplanen klar er det mye som skal 
følges opp, og det er mye kunnskap som 
Arvid skal tilegne seg før han er ferdig om 
to år og fire måneder. 
- I fjor tok jeg salgskurs på kveldene, og i 
år tar jeg logistikk-kurs i Glomfjord. Nå tar 
jeg også to praksisfag. Jeg hadde nok ikke 
trodd at jeg skulle klare dette for et par år 
siden, svarer Arvid. 

Tekst og foto: Andreas Eik 

XL-Bygg Solhaug 
så monn i Arvid 
Krogh, og nå 
er han både 
erfaren på 
lageret og føler 
seg hjemme bak 
rattet i trucken. 
den nybakte lær-
lingen forteller 
at gode arbeids-
kolleger, som 
Knut Sivertsen, 
er viktig for hans 
utvikling i bedrif-
ten. - Arbeidsmil-
jøet er fantastisk, 
skryter begge. 

før: skolelei. nå: motivert

godt hUmør på jobb 
Rainer Pettersen 
(29) har tilbrakt en 
tredjedel av livet sitt 
i sol-industrien, og 
har funnet seg godt 
til rette hos Norwe-
gian Crystals. 

rainer Pettersen 

- Jeg begynte læretiden min hos REC Wafer 
Mono som 18-åring. Der var jeg på wafer-
linjene og på sagene, mens nå tilbringer jeg 
tiden min på rent-rommet. Så nå har jeg 
vært med på nesten alle delene i prosessen, 
sier Rainer og smiler. 
Og tiden mellom REC-kollapsen og før han 
kom inn dørene hos Norwegian Crystals i 
2014, den klarte han å fylle med andre ting. 
For på hjemmebane kom det to barn, så han 

var ikke fri for arbeidsoppgaver. 
- Det var en spennende tid. Og jeg har 
det spennende, nå også. Fokuset på best 
mulig kvalitet på produktet er bra. Og 
stemningen på skiftet er godt, for mora-
len og humoren er på topp. 
- Så er det godt å ha et stereoanlegg på 
rent-rommet også, sier Rainer og ler. 

Tekst og foto: Andreas Eik 

driftsingeniør i ferdigvareområdet, 
etter at forgjenger Frank Robert 
Eriksen rykket opp til produksjons-
sjef tidligere i vinter. Åge ser frem 
til å være med å videreutvikle be-
driften. Og han tror at omgivelsene 
kommer til å passe han godt. 
- Jeg liker å holde meg i aktivitet, 
og har fått inntrykk av at dét er det 

store muligheter for i Meløy. I til-
legg liker jeg å fotografere, og det 
er mange spennende motiver hos 
dere.  Så jeg skal nok finne meg noe 
spennende å gjøre på fritiden, sier 
Johansen, som begynner i stillingen 
i september. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: privat. 

2 3

IndustriFolk gratulerer gode 
arbeidsfolk i Meløy med rund-
dag i perioden fra nå og til neste 
utgave, som kommer 22. juni.

Jan Kyrre 
Bogen
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profilering for næringslivet 
i meløy-regionen

MeLøy BedriFTSService
Postboks 17
8161 Glomfjord
Telefon: 75 71 99 00
post@mbs-as.no 
www.mbs-as.no 

ewOS
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

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

NOrwegiAN crySTALS
Ørnesveien 3 
8160 Glomfjord
Telefon: 75 72 32 00 
post@recgroup.com
www.recgroup.com

industri
folk

BiLFiNger
Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD
Telefon: 03247 
www.is-norway.bilfinger.com/

TerJe HALSAN
Garasjeveien 5
8160 Glomfjord
Telefon: 75 75 25 91
Telefon: 48 27 48 27
post@halsan-as.no

reiPÅ KNuSeri A/S 
Dalen 
8146 Reipå
Telefon: 414 05 549
Telefon: 416 63 626

HALSA Bygg
Dalheimveien 2
8178 Halsa
Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

MeLøy eLeKTrO
Kystveien 4
8150 Ørnes 
Telefon: 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

MAriNe HArveST
Marine Harvest Norway AS
8161 Glomfjord
Telefon:   75 75 27 60 
www.marineharvest.com

MeLøy eNergi
Kystveien 4
8150 Ørnes
Telefon: 75 72 01 90
www.meloyenergi.no
firmapost@meloyenergi.no

XL-Bygg SOLHAug
Halsa
Holandsfjordveien 164
8178 Halsa
Tlf: 75 72 14 40

XL-Bygg SOLHAug
Ørnes
Spildra
8150 Ørnes
Tlf: 75 72 14 40

www.xlbygg.no

STATKrAFT
75 72 34 50
Fykan 
8160 GLOMFJORD
www.statkraft.no

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

Har din bedrift fått et viktig 
oppdrag? Feirer jubileum eller 

er med på en viktig satsing? 
Staben vokser, eller en ansatt 

fortjener heder?
Profilér bedriften

 gjennom IndustriFolk – 
Meløy-regionens eget 

blad for arbeids- 
og næringsliv!

Ta  kontakt for en prat 
og et godt tilbud!

Edmund Ulsnæs
edmund@framtia.no 

Tlf. 99299908

Ingunn Dahle
ingunn@framtia.no 

Tlf. 97 79 31 03

Mediehuset Framtia
Spilderneset 12

8150 Ørnes
Tlf. 75750600

TROFAST, 
I 32 ÅR

LADE-SUKSESS PÅ 

NC-OVNENE

TROFASTE, OG SVÆRT 

LØNNSOMME

industri
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KHALID TOK SMOLTEN!

SIDE 19

SIDE 16

SIDE 10-13

SIDE 6-7

Glomfjord, 20. januar 2016
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Barnehagebarna fikk ta på 

og smake på laksen

Marine Harvest vil nå de 

aller yngste

TRYGGERE VED SMOLTEN

KRISTIAN FJERNSTYRER – OG SPARER!

TONE GIKK TIL YARA
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RUBEN – EN UTEMANN!
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Glomfjord, 9 mars

Ny lærling i bunnsolid bedrift

Liker uvær og hardt arbeid
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Dette forteller Oliver Johnsen og Fredrik 
Skavhaug Heimdal, som går på åt-
tende trinn ved Ørnes skole. De er med 
på skolens Lektor2-ordning - en nasjonal 
realfagssatsing. Prosjektet går ut på å in-
volvere fagpersoner fra arbeidslivet direkte 
i undervisningen, og dét er grunnen til at 
de har med seg nesten alle ansatte i Meløy 
Energi på prosjektet. 
- Det passer godt at vi har med nettopp 
dem, for gjennom trening skal vi måle hvor 
mye energi de får inn og hvor mye energi 
som går ut, legger Fredrik til. 

eNergi iNN – eNergi uT
Prosjektet som elevene på ungdomsskolen 
gjennomfører, finansieres av Kunnskapsde-
partementet og ledes og driftes av Natur-
fagsenteret. Og elevene har kontrollen, for 
svetten renner i strie strømmer og ansiktene 
vrir seg i smerte hos de ansatte. Men smi-
lene hos Meløy Energis Reinert Aarseth og 
Jan-Erik Risvik er ikke langt unna. 
- Det er utfordrende og spennende å være 
med på dette, selv om vi må yte litt ekstra. 
Og det blir litt konkurranse oss imellom, 
for vi vil gjerne prestere. De har sågar vært 
innom på jobb hos oss og undervist oss 
i kosthold. Det er viktig å innta rett type 
mat, og dét synes vi har vært svært bra for 
oss. For rett kosthold og rett trening gir 
alle bedre form, og dét er nok en fordel 
på en såpass fysisk arbeidsplass som vår, 
forklarer Reinert. 
De unge instruktørene Oliver og Fredrik 
passer på at alt går rett for seg, for resulta-
tene er viktige. 
- Dette er lærerikt og spennende. Selv om 
vi må møte opp tidlig om morgenen, før 
skolen egentlig starter, så gjør vi det. Dette 
er forskning, forteller Fredrik. 

FOKuS PÅ TreNiNg
Ørnes skole har valgt sin egen tilnærming 
til prosjektet, og skal gjennom forskning 
få oversikt over hvordan formen til de 
ansatte i Meløy Energi er, og om den er 
blitt forbedret i løpet av treningsperioden. 
Det er mange forskjellige treningsposter de 
skal gjennom, men de kjenner til dem fra 
før. For dette er andre gangen energi-staben 
gjør dette. 
- Vi har lagt opp til at de skal gjøre en del 
egentrening i tillegg til kostholdsendrin-
gene. Nå skal vi sammenligne resultatene 
fra de to gangene, slik at vi kan måle om 
de har fremgang, forklarer Oliver mens 
Reinert og Jan-Erik sliter i bakgrunnen. 
Andpusten forteller Reinert at de er glade 
for å være med på å styrke samarbeidet 
mellom skole og arbeidslivet. 
- Jeg prøver å holde meg aktiv, men kjenner 
at formen er bedre nå enn i starten. For meg 
som nærmer meg 60 år med stormskritt, er 
dette en nyttig erfaring, og det gjør godt å 
være med på å motivere ungdommene til å 
satse på realfagene. Den satsingen kommer 
til å betale seg i fremtiden. 

Tekst og foto: Andreas Eik 

trener for realfagene 
- De får svettet skikkelig, 
for det er tunge øvelser 
vi har gitt dem. Men de er 
skikkelig flinke og har vist 
at de har tatt denne oppga-
ven på alvor!

Oliver Johnsen og Fredrik Skavhaug Heimdal er kontrollører, i realfagsprosjektet. i bak-
grunnen gjør de ansatte ved Meløy energi seg klare for nok en hard test. 

Krister Olsen stiller gjerne opp som ekstra vekt når reinert tester hvor mye han klarer i beinpress.

Elevene som har denne fagretningen 
kan blant annet velge seg opplæring i 
bedriftene innen produksjonsteknikkfa-
get, sveisefaget, platearbeiderfaget og 
industrimekanikerfaget. Altså fagområ-
der som er stekt knyttet til industrien i 
Meløy, Gildeskål og Rødøy.

viKTig Å BeHOLde
- Meløy Energi AS ser helst at alle lin-
jer opprettholdes som i dag for fortsatt 
kunne beholde fagkompetansen ved 
skolen. 
- Skolen har vært og er en svært viktig 
aktør for leveranse av dyktige lærlinger 
til bedrifter, ikke bare i Meløy, men 
i hele landet, skriver Meløy Energis 
driftssjef Jan Tore Roksøy i en reaksjon 
på fylkes kutt-plan.
Han tror at yrkesrettet utdanning vil 
bli bare viktigere, og at søkertallet til 
den aktuelle linjen vil øke i årene som 
kommer. Denne påstanden er Arve 
Jordal, fabrikksjef hos Yara Glomfjord, 
enig i. Han mener at det i arbeidet med 
å tiltrekke seg ny industri til Glom-
fjord Industripark vil være et strategisk 
feilslag dersom studietilbudet reduseres 
ved den videregående skolen. 
- Yara Glomfjord har omtrent 20 
lærlinger i arbeid til enhver tid. Vi er i 
ferd med å søke godkjenning i produk-
sjonsteknikkfaget, siden dette er bedre 
tilpasset arbeidsoppgavene enn de fem 
plassene vi har i logistikkfaget, mener 
Arve. 

reAgerer i HeLe regiONeN
Reaksjonene fra næringslivet kommer 
også fra nabokommunene, som i likhet 
med Yara og Meløy Energi kommer til 
å ha behov for denne typen fagutdan-

protesterer 
mot skolekUtt
Nordland Fylkeskommu-
ne vurderer i vår å legge 
ned klassen Industritek-
nologi vg2 ved Meløy 
videregående skole. 
Dette får næringslivet til 
å reagere. 

Jan Tore roksøy, driftssjef hos 
Meløy energi. Foto: edmund 
ulsnæs

Fagretningen industriteknologi ved den videregående skolen er viktig for 
næringslivet. Fylkets kuttplaner skaper derfor reaksjoner.

ning i årene som kommer.  
- Dette var en svært dårlig nyhet. Vår 
verkstedavdeling har lenge søkt etter 
mekanikere, og utdanningen i Glom-
fjord har hatt stor betydning for rekrut-
teringen til vår bedrift, mener Trond 
Hansen, daglig leder i Arnulf Hansen 
& Co. på Vågaholmen i Rødøy.   
- Denne linjen er meget viktig for 
Polarplast AS, og vi har tatt imot 3 
ansatte fra plastmekanikerfaget de 
siste to årene. Vi har vokst fra to til 12 
ansatte i løpet av tre år, og er avhengig 
av dette utdanningstilbudet dersom 
bedriften skal vokse videre og bidra 
til et livskraftig lokalt næringsliv i 
Nordland, forteller daglig leder Lasse 
Willumsen i Polarplast på Inndyr i 
Gildeskål. 

Tekst: Andreas EikJan-erik risvik og reinert Aarseth ved 
Meløy energi er testobjektene når Oliver 
Johnsen (13) fra ørnes skole tester formen 
deres. elevenes realfag-prosjekt gjennom-
føres i samarbeid med bedriften. 

6 7
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Tre er «veteraner» - de to andre 
kommer raskt etter. De satser 
på Bilfinger, og Bilfinger satser 
på dem,  for dyktige lærlinger 
er viktig i rekrutteringsarbeidet. 
IndustriFolk har samlet Kristoffer 
Karlsen, Andreas Martinussen, 
Thomas Rosting Johansen, Mar-
cus Rommetveit og Filip Østmo 
til prat.

MAN MÅ gruBLe LiTT
- Det beste med jobben er at ingen 
dager er likeens, det er nye og 
ulike oppgaver hver dag. En dag 
er det et havari der vi må bytte et 
lager eller ei pumpe – så er det 
plutselig en lekkasje et sted så det 
må gjøres en sveisereparasjon, 
forklarer Andreas (19).
Fra Reipå, og andreårslærling som 
industrimekaniker etter videregå-
ende skole i Glomfjord, som de 
andre fire.
- Hva jeg er best på? smiler Kris-
toffer (19).
- Jeg tror jeg er ganske flink teore-
tisk, at jeg skjønner det jeg holder 

de er Unge 
– de trives
Mye latter, ungdommelig miljø, og at ingen 
dager er like. Derfor trives disse fem karene i 
læretiden hos Bilfinger.

Bilfinger ansetter hvert år nye lærlinger i flere ulike fag, og nå nærmer det seg nye runder. Her er noen av dem som trives med læretid hos vedlikeholdsbedriften i glomfjord – fra 
venstre Marcus rommetveit (industrirørlegger), Filip østmo (platearbeider), Thomas r. Johansen (industrimekaniker), Kristoffer Karlsen (elektriker) og Andreas Martinussen (indus-
trimekaniker).

på med når jeg skal feilsøke. Og 
at jeg er litt flink med praktiske 
ting og til å se løsninger. For 
det er ikke alt som gir seg selv, 
man må gruble en del, forklarer 
Kristoffer, som er fra Neverdal og 
andreårslærling som elektriker.

…Og være FOrSiKTig
- Hehe, joda, jeg brant meg på fin-
grene, men det gikk bra, humrer 
Marcus (18) fra Ørnes.
Han er lærling som industrirør-
legger siden i fjor sommer, og 
så glemte han seg litt etter å ha 
sveiset stål.
- ja, det er fort gjort hvis man 
ikke er forsiktig. Så dét er en 
viktig ting med jobben, at vi er 
nøye med å bruke hjelm ute i 
anleggene, og visir når vi bruker 
vinkelsliperen, så det ikke spruter 
i øynene.
Verst med jobben synes han så 
langt det er å jobbe ute når det er 
skikkelig kaldt: han husker byttin-
gen av taknedløpet for vann ved 
prilletårenet i 13 minus tidligere 

i vinter.
- Det var kaldt i trynet, ja! Men det 
gikk bare fint, smiler han.

LiKer deT PrAKTiSK
Thomas (23) fra Glomfjord har lagt 
et litt annet løp enn de andre. Han 
har allerede bak seg ett fagbrev, i 
kjemiprosessfaget, og læretid hos 
Statoil på Mongstad. Nå skal Tho-
mas bygge på med nytt fagbrev som 
industrimekaniker. For å stå enda 
sterkere i arbeidsmarkedet.
- Hos Statoil var det mye overvå-
king, mens det her er mer praktisk 
arbeid, som jeg har fått mer og mer 
interesse for. Det er veldig bra å få 
jobbe praktisk med noe du liker, og 
har flinke folk til å hjelpe deg. Da 
flyr timene av gårde - det verste er 
jo å ha lite å gjøre, mener han.
Filip (18) fra Glomfjord er platear-
beider-lærlingen som vi møtte i for-
rige utgave, og som skal få avslutte 
med noen ord om arbeidsmiljø.
- Det er et litt snedig sprang ved at 
vi er mange unge, og så bare én i 
30-åra, mens resten er i 40-50-åra. 
Men de eldste er ikke så gamle på 
innsida, så vi har mye latter på jobb, 
og alle kommer godt overens!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Når vi vurderer 
lærlinger legger vi 
vekt på motiva-
sjonen deres, og 
interessen de har 
for faget, fortel-
ler daglig leder 
Tor Arne Fagerli 
i Bilfinger i Glom-
fjord.
- Vi vil forvisse 
oss om at de er 
bevist på det val-
get de har gjort, 
at de har satt seg 
inn i hva det vil 
si å være lærling, 
og det ansvaret 
de selv har under 
utdanningen. 
Han understre-
ker også det alle 
skoleelever og 
kommende lær-
linger skal vite: 
fravær, rettere 
sagt lavt fravær 
– dette legges det 
vekt på i uttaket. 
Men også at siden 
lærlingordningen 
brukes bevisst i 

motivasjon viktigst
Bilfinger vil ha motiverte lærlinger med 
lite fravær. Og vil gi deg en positiv og lære-
rik opplevelse. 

Tor Arne Fagerli

rekruttering av nye ansatte, 
er det viktig for bedriften å 
gi kandidatene en så god og 
variert opplæring som mulig. 
- Målet er at de som etter 
lærlingetid hos Bilfinger er 
utdannede fagpersoner, skal 

tenke positivt på tiden de har 
hatt hos oss. På den måten vil de 
kunne anbefale oss som lærebe-
drift til andre, forklarer Tor Arne. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Den store ventilhus-jobben for Yara Glom-
fjord utgjør omlag 25 millioner kroner og 
er den første hovedentreprisen av denne 
typen for Reipå Knuseri. Kjell Ivar forteller 
om hvor viktig oppdraget er med tanke på 
at vann er den viktigste infrastruktur-biten 
til Yaras fabrikker i Glomfjord. 
- Oppdraget går som forventet, og vi holder 
fremdriftsplanen, sier han bestemt. 

grøFTer
Det er ikke ofte det bygges ventilhus av 
slike dimensjoner i Norge, og dette er uten 
sammenlikning det største oppdraget Reipå 

- ikke van(n)skelig oppdrag 
Reipå Knuseri er i full gang 
med byggingen av det nye 
ventilhuset til Yara. - Nå 
er vi i gang med lednings-
grøftene, sier prosjektleder 
Kjell Ivar Hansen. 

det er ingen liten tomt som er gravd ut, nærmest midt i glomfjord sentrum. Men så er det da heller ikke et lite ventilhus reipå Knuseri og Bilfinger skal bygge for yara. etter utgra-
vingen av selve tomten er arbeidet nå i gang med grøftene for ledningen som skal forsyne syrefabrikkene med vann.  de nederste bildene: Andreas eik

Kjell ivar Hansen er prosjektleder hos 
reipå Knuseri og forteller at bedriften har 
rundt åtte mann satt på ventilhus-oppdra-
get i glomfjord. 

Knuseri har hatt i industriparken. Den 
første delen av oppdraget er i full gang, og 
er merkbar. 
- Nå er det et svært krater der ventilhuset 
skal ligge. Vi har gravd ut omkring 2.400 
kubikkmeter med fast masse, og fylt inn 
fundamentet, forklarer prosjektlederen. 
Med en grunnflate på 200 kvadratmeter 
skal huset kunne levere om lag 3.000 
kubikkmeter med vann i timen, hovedsake-
lig til syrefabrikkene, men også til andre 
bedrifter i parken. 
- Oppdraget er godt beskrevet og prosjek-
tert av Norconsult. Vi er i gang med den 
første av rørledningene som skal forsyne 
syrefabrikken med vann. Vårt mannskap er 
i ferd med å grave en rundt 200 meter lang 
grøft i disse dager - den første av flere det 
neste halvåret. 

HOLder FreMdriFTSPLANeN  
Det Kjell Ivar snakker om er at de skal 
trekke en plastvannledning med 71 centi-
meters diameter til syrefabrikk A, og en 56 

centimeters til Syrefabrikk B. Totalt skal 
det legges rundt 500 meter med vannled-
ning og 110 meter med ledning for avløp. 
- Vi har jobbet med slike typer vannlednin-
ger tidligere, men med tanke på dimensjo-
nen er det den største. Vi må ta hensyn til 
infrastrukturen og tilpasse oss produksjo-
nen til  Yara. Derfor er det bra at samspillet 
er godt. Blant annet har vi ukentlige møter 
om arbeidstillatelser, der vi også avklarer 
om det er andre typer arbeid som foregår. 
Det er mye papirer, og dét er bra. 
Han forteller videre at to av underentre-
prenørene nå skal inn for å gjøre deler av 
oppdraget. 
- Bilfinger har alt av betongarbeidet på byg-
get, og Polarplast skal inn med sveising av 
rørledningen, ut fra arbeidstegningene. Til 
nå har alt gått som forventet, og vi er i rute 
med fremdriftsplanen om å bli ferdig med 
byggingen i begynnelsen av november. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Edmund Ulsnæs 
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- Riggen har et boretårn, og så borer 
den seg ned gjennom stein, jord og 
leire og registrerer hele tiden trykk 
og motstand i massene den beveger 
seg gjennom, forklarer Tor-Jørgen 
Aandahl.
Norconsults miljøingeniør er på opp-
drag sammen med borevogn-sjåfør 
Joel Lindgren. De driller systematisk 
ned i bakken, hull etter hull, på tomta 
i Bodø sentrum der det nå skal byg-
ges i fem etasjer. 
- Datamaskinen lager umiddelbart en 
detaljert beskrivelse av grunnforhol-
dene. Filene sendes til en geotekni-
ker som tolker dataene og deretter 
beskriver hvordan det skal og må 
bygges på tomta, sier Tor-Jørgen.

gOd KuNdeøKONOMi
De har til nå måttet vente i både 
tre og seks måneder, utbyggere i 
Bodø-regionen. Tilgangen har nemlig 
vært dårlig på borevogn for å gjøre 
nødvendige grunnundersøkelser. 
Lang ventetid, og rigg-transport fra 
for eksempel Trondheim har vært 
svært kostbart.
- Men nå har Norconsult en egen rigg 
stasjonert i Bodø, og kan ta unna et 
behov som har vært her lenge. Kost-
nadene for 
kunden 
blir lavere, 
opplyser 
daglig le-
der Mona 
Ågnes i 
Norcon-
sult.
- Og det 
er god 
økonomi 
for en 
utbygger 
å få gjort 
grunnun-
dersøkel-
sene tidlig 
i prosjek-
tet. Gjøres 
det sent, 
eller at en 
utbygging 
i verste fall 
må stoppes 
for å gjøre 
grunn-
under-

bedre rigget
utbyggere i hele Salten kan glede seg over la-
vere kostnader og kortere ventetid. I Bodø har 
nemlig Norconsult fått stasjonert egen borevogn 
for geotekniske og miljøtekniske grunnundersø-
kelser. 

den verdifulle borevogna gjør grunnundersøkelser lettere tilgjen-
gelig og rimeligere i Bodø-regionen, forteller Tor-Jørgen Aandahl 
(t.h.) og Joen Nordgren i Norconsult.

- Vi har vokst veldig sterkt siden 2006. Da 
var vi 44 ansatte - nå er vi 75. Vår strategi 
er fortsatt å vokse, men kontrollert. Og, 
med pressede priser i markedet er det viktig 
å jobbe enda smartere for å drive lønnsomt 
og ha god konkurransekraft, forklarer Mona 
Ågnes.
Sin opprinnelse har hun på farssiden fra 
Mellom-Sandnes i Gildeskål. De siste 10 
årene har sivilingeniøren i byggteknikk 
ledet Norconsults raskt voksende avde-
lingskontor i Bodø.
- Målet for de neste årene er en enda 
større markedsandel på veiplanlegging og 
samferdsel. Derfor søker vi etter folk i disse 
dager, sier hun.

Mye i MeLøy
IndustriFolk presenterer altså Norconsult, et 
internasjonalt konsern med ett av sine stør-
ste kontorer i Bodø. Og en meget viktig og 
hyppig samarbeidspartner for Yara i Glom-
fjord. Prosjekteringen før totalrenovering 
av kaia i 2012, fjorårets oppstart på legging 
av ny vannledning ned fra Hydrodammen, 
og nå det store ventilhuset i industriparken. 

Den er Yara Glomfjords viktigste samarbeidspartner på 
prosjektering og byggeledelse. Bedriften Norconsult har 
opplevd sammenhengende sterk vekst i Bodø i 10 år, og 
nå skal staben vokse ytterligere.

Yara investerer – Norconsult prosjekterer 
og leder byggingen. 
- Ja, Yara er en god og viktig samarbeids-
partner for oss. Det håper vi selvsagt skal 
fortsette i årene som kommer, på nye 
prosjekter.  
Faktisk ledes ansiktsløftingen av Glom-
fjord sentrum også av en av Mona Ågnes’ 
dyktige menn. Og ikke minst vet vi fra 
litt nyere historie at Norconsult var sterkt 
tilstede da REC-veksten tok av fra 2005, 
både i ny-reguleringene i industriparken og 
i prosjektering av flere nye fabrikkbygg til 
solcelle-virksomheten.
- Det skjer mye spennende i Meløy som 
vi ønsker å være med på, og da tenker jeg 
også på samferdselsprosjekter og satsinger 
i regi av Meløy kommune. Så Meløy er 
viktig for oss, fastslår Mona.

LiKer deT KOMPLiSerT
Hennes miljø av rådgivende ingeniører er 
stort og slagkraftig, i flotte lokaler rett ved 
fylkeshuset i Bodø. Veksten kom for alvor 
med kjøpet av Byggcon sommeren 2004, da 
staben økte fra seks til over 30. Underveis 

er også tidligere Arkitektstudio kjøpt, slik 
at kontoret i dag disponerer hele 14 arkitek-
ter. Konkurransen i bransjen er sterk, men 
Norconsult er å betrakte som råsterk på 
tjenesteområder som prosjekt- og byggele-
delse, bygge- og anleggsteknikk, samferd-
sel, arkitektur, landskap, tilstandskontroll 
og tekniske og økonomiske analyser.
- Vi liker oppdragene som er litt komplisert. 
Da må vi hele tiden jobbe for å utfordre 
og utvikle kompetansen og medarbeiderne 
våre, forklarer Mona Ågnes, som selv 
hadde bakgrunn fra Plan-Evo og deretter 
Byggcon før karrieren i Norconsult.
- Et veldig synlig oppdrag som vi jobber 
med akkurat nå er innfartsveien til Bodø, 
og Bodøtunnelen. Dette er et veldig stort og 
viktig prosjekt for både Statens vegvesen 
og oss, og planleggingskontrakten der er 
det vår seksjonsleder på samferdsel, Stig 
André Knudsen, som leder.

giKK KLAr Av KrAKKeNe
- Dere er dominerende i Bodø-regionen, har 
vokst fra 40 til 90 millioner i omsetning på 
få år, og nå skal dere øke staben ytterligere. 
Hvorfor lykkes dere så godt?
- Vi har en dyktig ledergruppe som har 
turt å satse, for det første. Og så er det den 
sterke, lokale tilstedeværelsen der vi har 
god kompetanse på lokale forhold, og kort 
responstid. 

søkelser, da raser det raskt på med 
kostnader.

Krever gruNdigHeT
Som bransjens eneste har Norconsult 
nå en fast rigg stasjonert i Bodø, 
gjennom sitt datterskap Norconsult 
Feltgeoteknik. Som altså betyr raske-
re responstid og enda bedre tjenester 
til kundene. Riggen er akkurat nå i 
jobb på Jernbaneverkets utbygging 
på strekningen Mo i Rana-Ørtfjell, 
og skal hjelpe kunder fra nettopp 
Mo, i hele Salten og nordover mot 
Narvik.
- Her i Bodø sentrum krever kom-
munen før det bygges at det gjøres 
en grundig miljøundersøkelse av 
alle tomter som kan være påvirket 
av alle brannene da byen ble bombet 
under andre verdenskrig, forteller 
Tor-Jørgen.
- Derfor har vi miljøkartlagt hele 
dette området ved å bore ned en 
spesialskrue som henter opp mas-
seprøver fra ulike dybder. De er aldri 
blitt gjort flere og bedre grunnunder-
søkelser i Bodø enn etter at vi fikk 
dette utstyret hit, mener han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- det skjer mye spennende i Meløy som vi ønsker å være med på, så dette er et viktig område for oss, sier Mona Ågnes, som er daglig 
leder for 75 ansatte ved Norconsults slagkraftige kontor i Bodø.

Vi liker oppdragene som er litt komplisert. Da 
må vi hele tiden jobbe for å utfordre og utvikle 
kompetansen og medarbeiderne våre.

MONA ÅgNeS

yara-partner i vekst

Fortsetter...
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til minne om 
ole gjelseth

Ordet veteran brukt i arbeidslivet er en ganske 
vid betegnelse. Vår påstand er at du ikke vet hva 
en veteran er, før du har hørt om Ole Gjelseth. 

Ole gjelseth er gått bort - mannen som har 
lengst tjenestetid for Hydro i glomfjord - 46 
år og åtte måneder! Avisklippet er fra "Hydro 
i glomfjord" oktober 2003.

Glomfjord-gutten har vært i sol-industrien 
siden han begynte som lærling for REC 
i 2008. Etter nedleggelsen i -12 gikk han 
først en periode arbeidsledig, og så litt jobb 
nede på Yara-kaia. Helt til han fikk et godt 
tips. 
- Broren min begynte her da de startet opp 
fabrikken høsten 2013, og dét ga meg moti-
vasjon. Våren 2014 søkte jeg på jobb, og 

brUker fanCy Utstyr 
Joakim Dahl (26) synes det 
er spennende å jobbe med 
den avanserte teknologien 
hos Norwegian Crystals. 

Joakim dahl 

begynte i løpet av sommeren. Etter snart to 
år har jeg virkelig ingenting å klage over! 
sier Joakim. 
Han sier staben har vokst mye på de siste 
årene, og at mange av arbeidsoppgavene er 
de samme som tidligere. 
- Jeg jobber med styring og overvåking 
av prosessen på ovnene. Men det har vært 
mye nytt å lære i forbindelse med recharge-
prosjektet, og det har vært en spennende 
utfordring. Det er fancy utstyr vi bruker, 
forteller Joachim fornøyd. 

Tekst og foto: Andreas Eik 

Norges største og en av Nordens største 
tverrfaglige rådgiverbedrifter, som i 2015 
omsatte for 4 milliarder kroner. Tjenestene 
er rettet mot samfunnsplanlegging og pro-
sjektering, og Norconsult AS er etablert 
med datterselskaper i Sverige, Danmark, 
Asia, Afrika og Sør-Amerika. 

Selskapet har i alt nær 3.000 ansatte, eies 
av de ansatte og har hovedkontor i Sand-
vika ved Oslo. I Norge har Norconsult 51 
kontorsteder, der 10 ligger i Nord-Norge. 
Bodø er det største. 

Norconsults avdelingskontor i Bodø ble 
etablert med to ansatte i 1997, og etter 
overtakelsen av Byggcon sju år senere 
vokste staben til over 30. I fjor hadde 
kontoret 75 ansatte, og oppnådde en 
omsetning på om lag 90 millioner kroner. 
Daglig leder er Mona Ågnes.

Bodø-kontoret har så langt delt virksom-
heten i fem seksjoner, men for å styrke 
tverrfagligheten ytterligere slår man nå 
sammen de tekniske fagene VVS og elek-
tro til seksjonen Tekniske systemer. 

- vi ønsker å få enda større markedsandel på 
samferdsel og veiutvikling, og nå trenger vi 
mer folk, sier Mona Ågnes. Her foran de flotte 
lokalene i Konrad Klausens vei. 

Dessuten er vi det mest komplette tverrfaglige 
miljøet – vi har dyktige ingeniører og arkitek-
ter som liker å løse store og små oppgaver for 
våre kunder, forklarer Mona.
Men trekker også fram et slags særpreg ved 
Bodø-regionen. For det er ingen tvil om at 
konkurransen er tøff, både i det private og of-
fentlige markedet.
- Bodø har i mange år hatt veldig stor aktivitet, 
og har på en måte gått litt klar av krakkene - 
de store nedgangene i norsk økonomi – både i 
1988-89, i 2008, i 2011 og nå med situasjonen 
innen olje og gass. Mens det ellers i landet har 
blitt færre jobber for ingeniører, har aktivite-
ten i Bodø gitt oss et rimelig stabilt marked, 
mener hun.
  
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Slapset og regnet trykker på , men med vå-
ren i anmarsj er det denne formiddagen full 
gass i det store krateret mellom syrefabrik-
ken, brannstasjonen og Rema 1000-butik-
ken i Glomfjord. Her har hovedentreprenør 
Reipå Knuseri gravd ut den voldsomme 
tomta til Yaras nye ventilhus. Byggeleder 
Tor Berg fra Norconsult inspiserer sammen 
med prosjektleder Jon Roger Pedersen.
- Samarbeidet med Yara fungerer veldig 
godt. Jon Roger har veldig god oversikt og 
er meget oppegående og ryddig. Dette stil-
ler krav til meg - jeg må følge godt med og 
være skjerpet, forteller Tor.
- Byggelederen skal jo følge opp et pro-
sjekt, både med endringer og på kvalitet. 

tor x tre i glomfjord
- Ja, det kan nok være kre-
vende til tider, smiler Tor 
Berg. Norconsults erfarne 
ingeniør er byggeleder for 
tre store prosjekter i Glom-
fjord, samtidig!

Ja, det kan være krevende, man må være 
skjerpet og ovenpå hele tiden. En bygge-
leder bør være nokså strukturert. 

TOr Berg

yara glomfjord har gjennom flere år fornyet sine fabrikker og forbedret produksjonen gjennom en rekke omfattende pro-
sjekter. da velges ofte Norconsults Tor Berg (t.v.) som byggeleder - her ser vi ham sammen med yaras prosjektleder Jon roger 
Pedersen.

Pluss at han også har overordnet ansvar 
for å følge opp forskriftene på helse, 
miljø og sikkerhet i byggeprosjektet, og 
være med på vernerunder, opplyser Jon 
Roger.
- Det er ikke tilfeldig at Tor var byg-
geleder både på den store kaiutbedrin-
gen vår for noen år siden, og de to store 
prosjektene som pågår nå. Han er en 
meget dyktig byggeleder.

er SKJerPeT, ALLTid
Joda, Tor har base sammen med over 70 
kolleger i Konrad Klausensvei i Bodø, 
men denne vinteren og våren har han 
tilbragt mye arbeidstid i Glomfjord. For 
Norconsult har rammeavtale med Yara, 
og Tor kjenner Yara godt. Dermed er 
han helt naturlig byggeleder både for 
ventilhuset som nå reises, og for det 
enda større oppdraget oppe i fjellsiden - 
ny vannledning fra Hydrodammen ned 
til sentrum.
- Dessuten er jeg byggeleder for Meløy 
kommune, altså på utbedringene som 
pågår i Glomfjord sentrum.
- Det er slik jeg vanligvis jobber - at jeg 
er byggeleder for flere prosjekter som 
går parallelt. Ja, det kan være krevende, 
man må være skjerpet og ovenpå hele 
tiden. En byggeleder bør være nokså 
strukturert, og det vil jeg mene at jeg er, 
smiler Tor.

SAMArBeidSevNe viKTigST
Oppvokst i Oslo, men bosatt i Nord-
lands hovedstad de siste 26 årene. 
For som uteksaminert sivilingeniør i 
byggfag, spesialisering betongtekno-
logi, fikk Tor fra januar 1990 jobb på 
NATO-prosjektet der man bygde bun-
kere ved flystasjonen i Bodø. Selmer 
Furuholmen var hans arbeidsgiver fra 
da og til 2000, da Tor meldte overgang 
til daværende Byggcon, som fire år 
senere ble kjøpt av Norconsult. Med 
sin erfaring er han ettertraktet som 
fagmann og ikke minst som bygge-
leder - på hans merittliste står kjente 
prosjekter som Energihuset, Jakhelln 
Brygge og Torggarasjen i byen. Nå 
ledelse av tre prosjekter i Glomfjord, 
og tidligere altså kaiforlengelsen for 
Yara i 2011-12.
- Byggelederen skal jo administrere 
prosjektet - være oljen som gjør at sam-
arbeidet mellom byggherre og leveran-
dørene glir godt.
- Viktige egenskaper? Ja, jeg nevnte 
strukturert. Men i tillegg er det jo 
samarbeidsevne - det krever en god del 
evne til å samarbeide og holde hodet 
kaldt, når man er byggeleder, fastslår 
Tor Berg.

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Andreas 
Eik

Bodø har i mange år 
hatt veldig stor aktivi-
tet, og har på en måte 
gått litt klar av de sto-
re nedgangene i norsk 
økonomi.

MONA ÅgNeS

Den tidligere stikningsgutten, rørleg-
geren og beredskapslederen hos Hy-
dro i Glomfjord, Ole Gjelseth, gikk 
bort 17. februar, 83 år gammel. Våre 
hilsninger går til hans kjære Henny 
og barna Tor Ove, Bente, Guri og Ole 
Kjartan, og barnebarna. 

Undertegnede møtte ikke Ole mer 
enn to ganger til intervju gjennom 
årene, men jeg husker begge anled-
ningene meget godt. Vårt første møte 
var en høstdag i 2003, da jeg lagde 
internbladet Hydro i Glomfjord på 
oppdrag for gjødselprodusenten. Det 
gjorde inntrykk å møte de tre pensjo-
nistene som fortsatt har aller lengst 
tjenestetid i fabrikkene - til sammen 
138 år. Og rekordinnehaveren selv, 
Ole Gjelseth, hold deg fast: 46 år og 
åtte måneders tjenestetid! Og dét til 
tross for at han gikk av "allerede" på 
fylte 62 år! Kollegene og kameratene 
hans Kjell Mevik og Svend A. Olsen 
var bare en og tre måneder bak ham 
på Hydro-karriere, men ingen slår 
Ole.

Den andre gangen vi møttes til inter-
vju var i 2012, da den kunnskapsrike 
systematikeren over tid hadde irritert 
seg over at Meløy kommune et-
ter hans mening hadde forsømt sitt 
ansvar for å holde bysamfunnet i god 
stand etter overtakelsen fra Hydro i 

1983. Og i artikkelen i Framtia kunne 
Ole selvfølgelig dokumentere sine 
påstander - i sitt private arkiv hadde 
han nemlig den signerte kontrakten 
mellom fabrikkdirektøren og ordføre-
ren. Både engasjementet, kunnskapen 
og nøyaktigheten han demonstrerte, 
vet jeg var typisk for både privatper-
sonen og arbeidstakeren Ole Gjelseth 
fra Sørfinnset.

I 48 år bodde han sammen med sin 
Henny i Bjarne Eriksensvei, og i nes-
ten fem tiår møtte han sammenheng-
ende på jobb i hjørnesteinsbedriften 
like ved. 11. januar 1948 mønstret 
15-åringen på for første gang, og 
31. august 1994, altså nesten 47 år 
senere, pensjonerte han seg fra jobben 
som miljø- og sikkerhetskonsulent. 
Som kollega og mangeårig leder 
huskes han av dem vi har snakket 
med som en entusiastisk, nøyaktig og 
ærekjær arbeidskar, men også hyg-
gelig og omgjengelig. I jobben som 
brannmester var Ole streng på at ting 
skulle være på stell og utføres rett. 
Men real og rettferdig. Engasjementet 
tok han med seg inn i pensjonist-
tilværelsen - vennene husker ham 
som kunnskapsrik og patriotisk for 
Glomfjord, både lokalsamfunnet og 
industrivirksomheten.

Utenfor jobb kjente man Ole som en 

som var svært opptatt av de fire barna, og 
som en stor ressurs for sin familie. En an-
nen viktig side ved Oles liv var musikken. I 
en årrekke spilte han med Gjeseths Trio til 
dans på trekkspill sammen med kameratene 
Svend A. Olsen (gitar) og Rolf Hjelmseth 
(kontrabass). Men Svend husker ham også 
godt fra Glomfjord Hornmusikkforening: 
- Ole var rett og slett en kjempeflink klari-
nettist, sier Svend til oss. 

Og musikken levde i ham også på jobb, der 
kolleger titt og ofte hørte ham plystrende 
på en marsj.

En hedersmann og en særdeles trofast 
arbeidstaker er gått bort, og vi hedrer hans 
minne med vår respekt.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Meløyfjæringene Thomas Wærnes Moen, 
Tor-Christian Kristiansen og Bjørn Tore 
Hansen sier nemlig alle at det er viktig med 
en spennende jobb. Men at det også er godt 
å ha familien i nærheten.
- Nå er ikke jeg den største fjellgeita, men 
jeg trives også godt på havet. Og det blir 
fryktelig dyrt dersom man skal ha seg en 
enebolig ved havet i Oslo, for å sette det på 
spissen, forklarer Bjørn Tore, og de andre 
nikker enig med. 

FOrSKJeLLig BAKgruNN
Inne i nyoppussede lokaler med topp 
teknisk utstyr i Glomfjord, har alle tre 
spennende arbeidsoppgaver. Selv om de 
nå er i samme bedrift, var bakgrunnen for 
at de reiste ut av kommunen ganske så 
forskjellig. 
- Da jeg var ferdig med fagbrevet mitt som 
platearbeider i 2003 reiste jeg til Narvik for 
å starte på ingeniørstudiene. Nå har det seg 
slik at jeg ikke har behov for å bo urbant, 
og det som var interessant for meg var å 
kombinere høyteknologisk arbeid med det 
å bo på bygda, forklarer Tor-Christian.
- Dagen etter jeg var ferdig med fagbre-
vet som industrimekaniker hoppet jeg i 
bilen og kjørte sørover, for jeg hadde ikke 
jobb her. Nesten ni år senere og med nok 
et fagbrev i lomma – denne gangen som 
kjemisk-teknisk operatør – kom jeg tilbake, 
legger Bjørn Tore til. 
- Der er jeg annerledes, for jeg gikk all-
mennfag på Ørnes. Det var litt tilfeldig at 
jeg flyttet Trondheim for å studere material-
teknikk. Etter fire og et halvt år i trønderho-
vedstaden fikk jeg meg jobb her på INVIS, 
og kom hjem igjen, kommenterer Thomas. 

- borte bra, men hjemme best
De reiste alle ut, tok god 
utdanning, men kom så 
tilbake – for å jobbe for 
INVIS. En spennende jobb 
er selvfølgelig viktig, men 
ikke den eneste grunnen. 

Thomas, Tor-christian 
og Bjørn Tore på iN-
viS flyttet alle tilbake 
til Meløy, og angret 
ikke på det. 

MuLigHeTer i diSTriKTeT 
Men hva var det som fristet med å komme 
tilbake? For alle vet at man ikke kan leve 
av jobben alene? 
- Jeg vil at mine barn skal ha de samme 
mulighetene som jeg hadde. Det er godt 
å ha familien i nærheten, for jeg var vant 
med å ha besteforeldrene mine nært da jeg 
vokste opp, forteller Thomas. 

- De får de samme mulighetene som jeg 
hadde. De kan kjøre og skru på mopeder, 
og dét er ikke så enkelt når man bor i en 
blokk i en by. 
- Så er vi i INVIS ganske langt fremme på 
de fagområdene vi satser på, som laser-
scanning, og forsker på nye måter å gjøre 
det på. Å ha en utfordrende og spennende 
jobb hjelper absolutt på, sier Tor-Christian 

og smiler. 
- Det er enklere å komme hjem igjen etter 
man er blitt voksen, for prioriteringene 
endrer seg. Jeg tror nok flere av de som 
er ungdommer nå, kommer til å innse det 
samme. 

Tekst og foto: Andreas Eik 

Først altså som lærlinger, så vikarer - nå er 
de fast ansatt. Veien dit har ikke vært helt 
den samme, men begge forteller at etter 
flere års erfaring i bedriften det var naturlig 
å velge EWOS som arbeidsgiver. 
- Ikke minst siden jeg har kort vei til jobb. 
Jeg bruker å si at jeg er miljøbevisst som 
går til jobben, men siden det kun er knappe 
200 meter dit så er det enklere enn å hoppe 
i bilen, forteller Simen. 

gOd Å være TiLBAKe 
Da han var ferdig som prosessoperatørlær-
ling i 2012, etter to år i bedriften, tok han 
militærtjenesten. Simen forteller at da han 
kom tilbake til Meløy i 2014, begynte han 

erfarne nykomlinger 
De har begge vært lærling 
og vikar i bedriften. Da 
tilbudet kom om fast anset-
telse, valgte Bjørn André 
Breivik (29) og Simen Wol-
den (23) å komme tilbake 
til EWOS som operatører.  

Operatørene Bjørn André Breivik (t.v.) og Simen wolden er glade for å være tilbake, 
og nå med fast ansettelse, hos ewOS. 

som vikar på Ewos. 
- Her var jeg i ett års tid, før jeg 
begynte som vikar på Norwegian 
Crystals. Der trivdes jeg egentlig 
veldig godt, men det var veldig greit å 
komme tilbake hit, sier Simen. 
Bjørn André kom inn dørene første 
gang i 2005, og i løpet av de neste fire 
årene tok han to fagbrev.
- I både kjemi-teknisk og kjemi og 
prosess, for jeg ville ha litt større 
valgmuligheter. Deretter var jeg tre 
år på SiC Processing til de la ned, før 
jeg hadde pappapermisjon. Deretter 
var jeg vikar her på EWOS frem til 
jeg fikk fast ansettelse på Norwegian 
Crystals.  Jeg hadde det godt der, men 
da jeg fikk tilbud om fast jobb her 
føltes det rett for meg, sier han. 

vArierTe dAger 
Selv om han må pendle fra Glomfjord 
til Halsa daglig, ser han for seg å bli 
værende i denne jobben. 
- Jeg har troen på EWOS, for hav-
bruksnæringen er i vekst. Og med en 

veldig fin jobb, gode kollegaer og va-
rierende arbeidsdager, så passer dette 
godt for meg, sier Bjørn André.  
- Det føles litt som om jeg knapt var 
utenfor døren, men det var godt å 
komme tilbake igjen sist september. 
Jeg liker også variasjonen, der man 
en uke jobber med produksjon, en 
annen på pakkeriet. Og nå som det er 

Det forteller HMSK-konsulent Yngve 
Krogh. I ett års tid har han og bredriftsyke-
pleier Svein Brennesvik jobbet med det nye 
systemet for arbeidstillatelser til alle som 
jobber i Yara-regi, som skal innføres over 
sommeren. 
- Og etter planen blir vi den første av 3 
pilotfabrikker i Yara-systemet som tar dette 
i bruk, sier Brennesvik. 

- iKKe FOreNKLiNg! 
Når man jobber i fabrikkene er det mye 
man må ha oversikt over. I dag benytter de 
håndskrevne arbeidstillatelser, og vurde-
rer risikoer knyttet til dette, og tiltak som 
bruk av verneutstyr, stenging av strøm og 
lignende. 
- En arbeidstillatelse er ikke bare ett 
dokument, men mange. Prosessen er til for 
at aktivitetene skal utføres sikkert, og det 
er denne prosessen vi nå skal løfte inn i en 
elektronisk form, forteller Brennesvik. 
For når systemet settes i drift skal utfyl-
lingen av tillatelser gjøres via skjermer og 
ikke på papir. 
- Dette kommer til å bli en ny hverdag i 
forhold til hvordan vi har det i dag. Det er 
ikke primært snakk om en forenkling av 
arbeidet med arbeidstillatelser. Men proses-
sen med utarbeidelse, fokus på aktuelle 
farer og vurdering av risiko, vil bli enklere 
og tryggere, og arbeidsdokumentet for 
de som skal utføre jobben vil være bedre 
enn i dag. Sammen med kontrollrutinene i 
systemet, tror vi at dette vil øke sikkerheten 
i fabrikkene våre, legger Krogh til. 
Han sier at noe kommer til å bli enklere 
med det nye systemet, men at det ikke er 
poenget. 
- Man får en bedre oversikt over det 
arbeidet som skjer i fabrikkene. Vi får en 
oversikt over hele området og kan gå inn 

digital sikkerhet 
- Vi har vært med på å 
forme det nye systemet. Di-
gitale arbeidstillatelser skal 
være med på å gjøre arbeid 
for Yara enda sikrere. 

Siden alle avsnittene i yara glomfjord skal være digitale, er det enkelt for yngve Krogh 
(t.v.) og Svein Brennesvik å få oversikt over hvilket arbeid som gjøres hvor i fabrikkene. 

på det enkelte området og se hvilket arbeid 
som foregår der. Skal man planlegge arbeid 
kan man lett se om det er tilstøtende arbeid 
som foregår i andre etasjer, forteller Krogh. 

Bedre OverSiKT 
Driftskoordinator Hilmar Sjøteig tror at 
det nye systemet kommer til å gjøre deres 
arbeidshverdag sikrere. 
- Ofte må man fylle ut arbeidstillatelse, 
sikker jobbanalyse, forenklet jobbanalyse, 
og mange flere tiltak på papir. Det blir ikke 

den store forskjellen, men når man kan 
gå inn på en skjerm for å se hvor aktive 
arbeidstillatelser er i gang blir det lettere å 
planlegge, mener han. 
Skiftlederne skal fremdeles utstede tillatel-
sene, og Krogh forteller at det er en fordel 
at de ulike systemene kommuniserer med 
hverandre. 
- De forskjellige delene av produksjonen 
henger sammen, og denne oversikten får 
alle avdelingene. God planlegging er med 
på å forhindre ulykker, og vi er glade for 

å ha vært med på å forme dette systemet, 
sier han. 
- Blant annet har vi oversatt mange tusen 
engelske ord og utrykk til norsk. Og om 
ikke det blir noen forsinkelser blir vi første 
fabrikken i Yara-systemet, og den første i 
hele Norge, som innfører dette systemet, 
legger Brennesvik til. 

Tekst og foto: Andreas Eik 

i dag må yara-skiftleder Kolbjørn Solbakken (t.v.) og driftskoordinator Hilmar Sjøteig fylle ut mengder med arbeidstillatelser for hånd. 
Nå skal arbeidet gjøres digitalt. 

Når Hilmar og Miriam Storjord skal planlegge arbeid i fullgjødselfabrikken, kan de 
snart sjekke om det er andre aktive arbeidstillatelser i nærheten. - dét gjør ting enda 
tryggere, mener Hilmar.

lavsesong har vi mange prosjekter på fa-
brikken. Både vasking og maling, i tillegg 
til produksjonen, legger Simen til. 
- Da jeg kom i desember var det ikke 
skjedd noen store forandringer. Nå står 
høysesongen snart for døren, så vi har nok 
å gjøre på, avslutter Bjørn André. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Tanja Midthun

Navn: Bjørn Tore 
Hansen
Alder: 34 år 
Fra: Neverdal 
Flyttet tilbake: 2009
Sivilstatus: samboer, 
snart ett barn 

Navn: Thomas 
Wærnes Moen
Alder: 32 år
Fra: Ørnes
Flyttet tilbake: 2011 
Sivilstatus: samboer, 
tre barn

Navn: Tor-Christian 
Kristiansen
Alder: 32 år 
Fra: Ørnes 
Flyttet tilbake: 2007
Sivilstatus: kjæreste, 
ingen barn
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yara nest 
best i yara
Det viser målingene av 
de rundt 30 fabrikkene 
rundt omkring i verden.  
- Et veldig godt resultat 
for oss, sier produksjons-
sjef Frank Robert Eriksen 
stolt.

økt produksjon, mer energisparing og lavere sykefravær har gjort yara glomfjord 
til den neste beste fabrikken i det store yara-systemet. - dette kan vi være stolt av, 
sier produksjonssjef Frank robert eriksen. 

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet

Vi befinner oss 550 meter over havet, rett 
under den 820 meter lange og 126 meter 
høye Storglomvassdammen. Snøspruten 
hamrer mot kameralinsen. Ubønnhørlig 
graver den muskuløse snøfreseren seg 
framover, nærmere og nærmere ukens mål 
og oppdragets endestasjon, nemlig Namn-
laushøgda.
- Jeg liker denne jobben, det er 12. eller 
13. året på rad at det er jeg som gjør den. 
I motsetning til mange andre har jeg alltid 
likt snø og likt å jobbe med snø, smiler 
Terje Simonsen.
Terje Halsan AS' svært erfarne maskin-
fører nærmer seg slutten på den omlag ni 
kilometer lange spesialjobben, sammen 
med kollegene Jøran Sandvei og Jan Eivind 
Karlsen.

ÅrLig SPLeiSeLAg
- Det er mange som har spurt meg, ja! Folk 
lurer på når vi skal åpne fjellveien, forteller 
Terje.
For det som kanskje er ukjent for den jevne 
påsketurist, det er hvordan veien ser ut før 
Terje begynner på sitt årlige oppdrag. Hvert 
år sørger nemlig et økonomisk spleiselag 
mellom Meløy kommune, Glomfjord jeger- 
og fiskerforening, Storglomfjordfondet, 
Yara og andre bedrifter for at Terje Halsan 
AS rett før påske kan åpne veien fra Fykan 
til Namnlaushøgda. Dermed kan både lo-
kale og langveisfarende påsketurister kjøre 
enkelt og greit helt til inngangsdøra til det 
fantastiske Glomfjellet.
- Det har ikke vært spesielt mye snø i år. 
Men for noen år siden målte vi 8 meter 
og 35 centimeter her utenfor åpningen av 
Tunnel 3. Og det var fire dager etter at jeg 
hadde åpnet veien..forteller Terje.

MÅ PASSe Nøye PÅ
Som det meste av anleggsarbeid krever 
dette helt spesielle brøyteoppdraget en 
svært skjerpet sjåfør.
- Ja, jeg må være kjempevåken, absolutt hele 
tiden. Hvis ikke tar det bare to sekunder, så 
har jeg kjempetrøbbel, innrømmer Terje.
- Inne i hytta har jeg to dashbord å følge 
med på - et eget for fresen. Hvis jeg ikke 
passer nøye på, så går utkast-tuten tett, og 
da får jeg minst et kvarter med måking 
eller bruk av spett for å åpne det - det blir 
steinhardt og går hardt ut over ryggen.
Terje husker helt fra barndomsdagene 
sammen med lillebroren at han var den som 
trivdes med snø og gjerne snøkov. Å åpne 
fjellveien hver før-påske er en av yndlings-
jobbene for Halsans superveteran.
- I år har snømengden vært ganske normal, 
men jeg ser at vindretningen overveiende 
har vært annerledes, for skavlene er annere-
des enn i fjor, slår han fast.

iS er uTFOrdriNg
Med på laget er det viktig å presentere Jøran 
Sandvei og Jan Eivind Karlsen. Jøran har 
vært Terjes faste støttespiller alle årene - da 
på fjerning av is i tunnelene, den øverste i 
særdeleshet, altså Tunnel 3.
- Vår jobb er å fjerne isen i tunnelen med 
gravemaskin, og så strø med hjullaster. Jo, 

spesialjobb. yndlingsjobb
- Jeg må være kjempevå-
ken, hele tiden. Hvis ikke 
tar det bare to sekunder, 
så har jeg kjempetrøbbel, 
forteller Terje Simonsen.

Fjelltroppen: dyktige fagfolk står bak den etterlengtede påskeåpningen av glomfjellet. Fra venstre Jan eivind 
Karlsen, Terje Simonsen og Jøran Sandvei.

det er glatt, men med kjettinger går det greit, 
mener Jøran.
- Det var verre i fjor - da gikk det en rygg 
av is øverst i tunnelen slik at vi bare kom 

forbi med en snøscooter - hjullasteren 
kom ikke forbi.
Statkrafts montering av duk i taket 
har atså gjort isproblemet mindre, her 

øverst i øverste tunnel. Når Industri-
Folk er innom, gjenstår bare å fjerne 
isen over åpningan. Så kan brøytetoget 
fortsette de siste hundremeterne opp 

til veiens ende. Som er gode nyheter for 
alle fjell- og friluftsfolk i påskesvingen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

ett av vårens vakre eventyr i Meløy er påske-åpningen 
av fjellveien fra Fykan til Namnlaushøgda. Ni kilometer 
med flere meter høye snøskavler er et perfekt oppdrag 
for Terje Halsan AS' maskinpark og maskinførere.

- Jeg må være kjempevåken, absolutt hele tiden. Hvis ikke 
tar det bare to sekunder, så har jeg kjempetrøbbel, forteller 
fjellveien-åpner Terje Simonsen.

I kåringen måles blant annet sykefra-
vær og produksjonsmål, to områder 
hvor Glomfjord har utmerket seg i 
positiv forstand. 
- Dette er noe vi er stolte av, for det er 
ganske mange fabrikker i systemet. En 
av grunnene til at vi har klart dette er 
at vi har realisert prosjekter som har 
gjort at vi gradvis har økt produksjonen 
vår samtidig som vi forbruker mindre 
energi. Det å ha fokus på energisparin-
gen er også viktig for å sikre overskudd 
i et tøft gjødselmarked, sier Frank 
Robert.
Han forteller videre at deres fokus på 

HMS også har gitt positivt utslag det 
siste året. 
- Vi følger nøye med på sykefraværet, 
og er opptatte av å kartlegge evt. årsa-
ker, og om det er mulig å tilrettelegge, 
forteller han. 
Dette bidro til et totalt sykefravær i 
Glomfjord på bare 3,4 prosent. Frank 
Robert sier at det er spesielt gledelig 
at produksjonsavdelingen i likhet med 
PKL, som har skiftarbeid, har vært blant 
dem som har hatt lavest sykefravær med 
henholdsvis 2,8 prosent og 2,5 prosent. 
- Derfor er vi svært fornøyde, og jeg 
mener det er en indikasjon på at folk 
trives på jobb, og at samarbeidsforholdet 
mellom arbeiderne og lederne er bra, 
noe som også virke inn på fraværet, 
forteller han. 
- For å greie et slikt bra resultat er man 
avhengig av at alle er med og bidrar. Det 
føler jeg vi har greid.

Tekst: Andreas Eik. Foto: Edmund 
Ulsnæs 
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Inne i verkstedhallen på Øde på Reipå er 
han enerådende, der han tar for seg mange 
forskjellige reparasjoner. Det er ikke hver 
dag at Kurt Steve vet hva som møter han 
når han kommer inn døra klokken syv om 
morgenen. 
- For å si et enkelt, jeg reparerer det de 
andre ødelegger. Det kan være alt fra 
service til sveising eller dekkskifte, sier han 
smilende. 

MANge HJeLPeguTTer
Kaffekoppen er full, og latteren slår mel-
lom veggene, for i dag er Knut Even Bjør-
klund innom med den store mobilkranen. 
Selv om han i utgangspunktet er eneste 
mann som jobber på verkstedet, er Kurt 
Steve sjelden alene gjennom hele dagen. 
- Det er en veldig sosial arbeidsplass. Om 
jeg ikke tar helt feil er det rundt 40 mas-
kiner i bedriften, og det er alt fra biler til 
gravemaskiner og lastebiler. Fordelen er at 
man prøver å ha en mann på hver maskin, 
og da får man et eierforhold til den, fortel-
ler Kurt. 
Dermed vet masinførerne hva som er galt 

- en god investering
- Vi har nok spart noen 
kroner etter at jeg startet 
her for 2 1/2 år siden. For 
nå slipper Reipå Knuseri å 
sende bilparken til andre 
verksteder, sier Kurt Steve 
Brattøy (47). 

Som oftest får Kurt Steve hjelp av maskinkjørerne når utstyr skal repareres. - Jeg har 
mange hjelpegutter, for deres kunnskap til kjøretøyet er til min fordel, sier han - her i 
arbeid med mobilkrana, og med Knut even Bjørklund til venstre. 

i Kurt Steve Brattøy har reipå Knuseri sin egen, heltidsansatte mekaniker. Maskinparken er stor, og skulle man bruke andre verksteder ville det kostet betydelig i både penger og 
tidsbruk. - Og jeg har lært mye nytt, sier Kurt Steve, som fra før har lang fartstid hos Neverdal Auto og Semek.

når de kommer innom verkstedet, og hjel-
per ofte til under reparasjonene. 
- Om en lastebil er ødelagt har føreren 
uansett ingenting å gjøre, og kan likegodt 
hjelpe meg. Vi vil helst at de skal komme 
seg ut på veien så fort som mulig igjen, så 
den hjelpen kommer godt med.  

uTSTyreT PÅ PLASS 
Det koster noen kroner å ha en heltidsansatt 
mekaniker i arbeid, men Kurt Steve tror 
det er en god investering for firmaet. Reipå 
Knuseri har også investert store summer i 
inventaret, som dekkskufteutstyr og traver-
skran i taket. 
- Det jeg jobber med kan være svært tungt, 
og da hjelper det at utstyret er i orden. Bare 
det at jeg kan skifte alle dekkene var en 
god avgjørelse. Det koster noen kroner å 
sende alle bilene på andre verksteder for 
å gjøre det, men det koster også mange 
arbeidstimer i transport frem og tilbake, 
mener Kurt. 
Etter ti år på Neverdal Auto, og 13 år på 
Semek, har Kurt Steve lang erfaring med 
biler. Da tilbudet kom fra Reipå Knuseri 
var det på tide å prøve noe nytt. Og i dag 
kikker han på en kran, noe han aldri hadde 
jobbet med før han startet her. 
- Jeg har lært svært mye. Lastebiler kjente 
jeg til fra før av, men det er alltid spen-
nende å lære noe nytt. 

- eN gOd dAg 
Kurt får hjelp til delebestilling av daglig 
leder, Frank Robert Svendsgård, slik at han 

kan konsentrere seg om verkstedbiten. 
-  Men jeg bestiller deler, jeg også. Noen 
ganger kan det være store summer å 
spare på å bruke noen minutter ekstra. Da 
turboen på kranen ble ødelagt ringte jeg til 
forhandleren for å bestille ny. De skulle ha 
85.000 kroner for den delen, sier Kurt og 
smiler lurt. 
Han tar en sup av kaffekoppen, setter den 

rolig fra seg og sier stolt. 
- To telefoner senere hadde jeg fått ordnet 
den samme delen for 35.000 kroner. Det 
var en god dag på jobb. Frank har sagt at 
de har spart mye penger etter jeg kom inn, 
og det er motiverende. Jeg trives i alle fall 
veldig godt her. 

Tekst og foto: Andreas Eik 

- Husker du han som hørte så dårlig, Idar, 
han som ikke hørte at vi hvisket beskjeder 
når vi spilte kort? 
Herleif Korsnes (f. 1938) humrer godt 
over gamle minner når han finner en 
walkie-talkie. Sammen med sin tidligere 
arbeidskamerat Idar Rendahl (f. 1935) 
er han på gjengrodde stier, riktignok 
innendørs. Her, i nordenden av brannsta-
sjon-bygget, befant det en gang så travle 
kjørekontoret seg.
- Jeg begynte på kjørekontoret i 1985, 
og jobbet her til det ble nedlagt i 2000, 
og jeg selv gikk av med pensjon, husker 
Herleif.
- Jevnt over var vi fem stykker som job-
bet her, og turnusen var én uke på lager-
bilen, den neste på lastebil, mobilkran og 
kanskje brøyting, før en uke på kontoret 
og den neste å kjøre bussen opp og ned 
mellom øvre og nedre.

STOrT TrANSPOrT-BeHOv
Kjørekontoret, altså. Eller Transporten, 
som det het i Norsk Hydro-systemet i 
Glomfjord. Bedriften som på det meste 
hadde over 600 personer på lønningslis-
tene hadde et omfattende transportbehov 
mellom avsnittene i produksjonen. Langt 
større enn i dag, når telekommunikasjon 
erstatter betydelig av personellforflytnin-
gen, og mye transport er outsourcet til en 
egen servicebedrift, MBS.
- På 1950- og -60-tallet kom det fortsatt 
vogner opp over Viadukten, og her oppe 
var det små lokomotiver som kjørte på 
skinner og fordelte varene dit de skulle, 
forklarer Idar, som kom til kjørekontoret 
i 1967.
- Herfra ble all transport koordinert, og 
kjøreoppdragene fikk vi sjåførene tildelt 
gjennom luka, dere husker han Håkon 
Pedersen, som satt i luka?

BeSTiLTe SJÅFør Og BiL
Vi bruker formiddagen sammen med to 
pensjonister som har mange minner fra 
sine år som sjåfører for gjødselfabrikken.  

sjåførenes mimrestUnd
Mye latter og gode minner. 
Slik blir det når gamlekara 
samles til mimring om den 
travle Transporten i gjød-
selfabrikken i Glomfjord.

- en selvstendig arbeidsplass med god tone, og en jobb der vi møtte veldig mange flotte folk, forteller idar og Herleif om gamledager – her ved luka 
der de fikk utdelt sine sjåfør-oppdrag. På bildet til høyre kikker Tor-Anton Andersen og idar rendahl etter papir-dokumentasjon fra gamle dager.

Artige minner og artige historier. det var beholdningen da Hydro-pensjonistene idar ren-
dahl (t.v.) og Herleif Korsnes mimret om gamledager i lokalene til den tidligere Transporten i 
gjødselvirksomheten.

Sammen med Herleif og Idar møter 
vi også Tor-Anton Andersen, som var 
nærmeste nabo i tiden da han selv var 
nestleder og leder i HIAF. Fagforenings-
kontoret var nemlig skilt fra kjørekonto-
ret bare av en tynn vegg.
- Det var mye kortspilling, ja, knegger 
Tor-Anton.
- «Spill spar, spill spar!» hørte jeg de 
kviskra sånn at han tunghørte ikke skulle 
høre dem, hæhæ.
Kjørekontoret stod for all transport i 
denne tiden. Lagerbil, bil og buss for 
persontransport etter faste ruter, en hjul-
laster, en kran. Og alt av transport måtte 
bestilles ved å ringe til kjørekontoret 
– det var ikke som i dag mulig å hente 
ut personbiler. Kjørekontoret var lenge 
også stasjon for de private lastebilsjåfø-
rene i området, husker karene.
- Flere av oss som kom hit ble flyttet 
fra andre avdelinger på grunn av at de 
trengte annet arbeid av helsemessige 
årsaker.  På grunn av luftveiene mine 
ble jeg flyttet fra verkstedene og hit, sier 
Herleif.

SKAdeN SOM ALdri gLeMMeS
I dag finnes ikke noe kjørekontor, og 
fagforeningen har base i administra-
sjonsbygget til Yara. Brannstasjonen fra 
1940-tallet ble for om lag 10 år siden 
bygget ut i den andre enden for å gi 
plass til brannbiler, og nå er det også 
bygget om for å gi bedre forhold for 
beredskapspersonellet og deres møteak-
tivitet.
- Og vi husker jo den skaden, da, ikke 
sant, Idar? terger Tor-Anton, og tar oss 
tilbake til kjørekontor-dagene.
- Skade, Idar, hva var dét? spør vi.
- Æsj, jeg kjørte med trucken, og så had-
de jeg gaflene for bratt, så de tok borti 
skinnegangen, og jeg ble kasta fram mot 
vindusviskermotoren, innrømmer Idar.
- Og det er klart, for en avdeling som 
likte å flagge at de hadde lite skader – 
det var vel 4.000 dager siden forrige 
skade – så var jo dette ille. Tabben min 
ble selvsagt fortalt både til gjester og 
i de fleste sammenhenger, jeg får vel 
resten av min tid høre om da jeg ødela 
den fine statistikken, flirer Idar.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Herfra ble all 
transport ko-
ordinert, og 
kjøreoppdra-
gene fikk vi 
sjåførene til-
delt gjennom 
luka. 

HerLeiF KOrSNeS
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- Det er mer hektisk enn å være vanlig operatør, 
og jeg kjenner på ansvaret. Men personalbiten, 
den tar jeg veldig alvorlig, og koser meg med, 
smiler Charlotte.

cHArLOTTeS egeT OPPLegg
Fra 1. januar i år er altå Charlotte Høvring (33) 
leder for skift 1 hos Norwegian Crystals. Og 
det var i disse lokalene hun selv fikk sjansen 
for omlag ni år siden. Da hun kom fra hjem-
stedet Mo i Rana med bakgrunn fra helse- og 
oppvekstfag og arbeid i skobutikk.
- Jeg fikk et vikariat hos REC Wafer Mono. 
Men det var verre med fast jobb, så da kom jeg 
igang med et opplegg som lærling og to dager 
i uka på skolen. Etter tre års læretid tok jeg 
fagbrev i kjempisk teknisk industri sommeren 
2010, oppsummerer hun.
Underveis var samboer Rudi Zahl lærling hos 
Yara og etterhvert fast ansatt, og de to har eta-
blert seg og satt istand bolig i Glomfjord.

cHArLOTTe Bryr Seg
- Etter fagprøven var jeg fast ansatt til Mono-
fabrikken stengte dørene sommeren 2012, og 
da fikk jeg en periode jobb på klesbutikken 
Fabiola her i Glomfjord. Men så hørte jeg om 
at det kanskje skulle bli oppstart i fabrikken , 
søkte jobb og fikk den. Så da var jeg på plass 

fyller skiftleder-skoene
Charlotte Høvring kom til 
Glomfjord med erfaring fra 
skosalg. Nå er hun ny skift-
leder i solcelle-fabrikken til 
Norwegian Crystals. 

charlotte Høvring, ny skiftleder hos Norwegian 
crystals

igjen fra 2013.
Nå er hun altså godt igang i den nye rollen i bedriften, 
altså som skiftleder.
- Jeg bryr meg veldig, og det er viktig. Det er viktig 
at operatørene har det bra og trives og har lyst til å gå 
på jobb, sånn at vi kan gjøre det bra i lag. Men jeg kan 
jo ikke bare være kompis, av og til må jeg sette ned 
foten, forklarer Charlotte.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Alle små og store 
gutters drøm? 
Terje Halsan AS 
har som kjent 
mange maskiner 
i drift, men også 
mange små mas-
kiner på utstil-
ling. Denne flotte 
samlingen finner 
man nemlig i 
administrasjons-
bygget i Garasje-
veien i Glom-
fjord. Den er nok 
ikke representativ 
for hele maskin-
parken, men den 
morsomme mi-
niatyrsamlingen 
har vokst gradvis 
over mange år, 
forteller staben. 
Og såfremt le-
ketøysprodusen-
tene ikke legger 
ned, vil den nok 
fortsette å vokse 
i årene som kom-
mer.   
Tekst: Andreas 
Eik. Foto: Ed-
mund Ulsnæs 

stort og smått 
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Ørnes-gutten valgte høyere utdan-
ning etter han var ferdig med den vi-
deregående skolen på hjemstedet. Et-
ter å ha vært med på Energiskolen, et 
samarbeidsprosjekt mellom Statkraft 
og Meløy videregående skole, som 
blant annet informerer om utdan-
nings- og jobbmuligheter innenfor 
energi, fant han veien videre. 
- Derfor ville jeg satse på dette, for 
det er et spennende fag. Og Yara sat-
ser på å rekruttere kompetanse innen 
dette feltet, sier Emil. 

FOrANdrer iKKe PÅ PLANeNe 
På Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå 
NTNU, red.anm.) har han brukt de 
siste årene på ingeniørutdanning, og 
selv om bachelorgraden innen forny-
bar energi snart er ferdig, blir det nå 
altså flere år på skolebenken. 
- Jeg ble litt overrasket da Leif Kris-
tiansen ringte meg for et halvt år si-
den. Yara har hatt en stipendordning 
tidligere, og ville fortsette denne med 
meg. Jeg får stipend av dem for å gå 
to år til for å fullføre mastergraden. 
Emil forteller at selv om bachelorgra-
den er innen fornybar energi, så kan 
han velge retningen mot elkraft-
ingeniør. 
- Jeg gjør ikke om på planene mine, 
for jeg hadde tenkt å gjøre dette 
uansett. Det kan være utfordrende å 
finne seg jobb for tiden, og med Yara 
i ryggen trenger jeg ikke å stresse. 
Nå kan jeg konsentrere meg om stu-
diene, for jobben venter på meg når 
jeg er ferdig, sier han fornøyd. 

SøSKeNBedriFTeN 
Det symbolske stipendet dekker ikke 
hele utdanningen, men gir en ekstra 
motivasjon. Og Emil ser ikke nega-
tivt på å flytte tilbake til Meløy om 
litt over to år, for her er foreldrene, 

kommer tilbake – om to år 
Emil Hjelmseth Olsen 
(21) ble overrasket da 
Yara i Glomfjord ville 
gi han stipend for å ta 
en mastergrad innen 
elkraft. - Det gir meg 
en ekstra motivasjon, 
uten tvil!

emil Hjelmseth Olsen ser frem til å komme tilbake til hjemkommunen Meløy, og jobb på yara. Nå har nemlig bedriften gitt ham stipend for å 
fullføre en mastergrad som elkraftingeniør.

Jan Petter Olsen og Unn Elisabeth 
Hjelmseth Olsen. Samt resten av 
søskenflokken, som med unntak av 
søsteren Ida allerede jobber hos Yara 
Glomfjord. 
- Lene er fabrikkinspektør, og Petter 
er operatør i fullgjødselfabrikken. 
Når jeg er ferdig med masteren blir 
jeg å jobbe på elfag-avdelingen, 
forteller Emil. 
Men at to av tre av søsknene jobber 
på Yara var ikke utslagsgivende for at 
han takket ja til tilbudet. 
- Det virket spennende. At Yara ten-
ker fremover med tanke på å rekrut-
teringen, er svært bra.   

Tekst: Andreas Eik og Edmund Uls-
næs. Foto: Edmund Ulsnæs

Det sier Leif Kristiansen, som er 
avdelingssjef for industripark-
driften hos Yara Glomfjord. Han 
forteller at bedriften har hatt gode 
erfaringer med stipendordningen 
tidligere. 
- Det er mange flinke unge men-
nesker som reiser ut for å få seg 
utdannelse. Og Emil er et godt ek-
sempel, for vi kommer til å trenge 
hans kompetanse. Ser man rundt 

tenker langsiktig
- Vi må tenke på fremtiden, og om dette mo-
tiverer kompetente ungdommer til å komme 
tilbake til Meløy er det en fordel for bedriften. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: 
Edmund Ulsnæs 

10 år frem i tid, vil det som følge av 
naturlige avganger være behov for 
elkraftingeniører i Glomfjord, sier 
Leif. 
Han forteller at de som mottar stipen-
det forplikter seg til å jobbe i bedrif-
ten i noen år etter endt utdanning. 
- De kan selvsagt kjøpe seg fri, 
dersom de ønsker det. Men vi håper 
at de vil etablere seg og bli en del av 
bedriften i årene som kommer. 

Anna-Helene willumsen 

først båtliv, så indUstri 
Anna-Helene Willumsen 
(23) har vært prosess-
operatør-lærling på Yara 
siden september, og ikke 
redd for å få skit under 
neglene. - Derfor trives 
jeg i mannsdominerte 
yrker. 

Hennes ferd til industriparken har vært 
spesiell. Fra en kort periode på top-
pidrettsfag på Melhus i Trondheim, bar 

ferden ut på havet. 
- Jeg jobbet en stund i hotellavdelingen 
på hurtigruten Nordlys. Det begynte med 
sesongarbeid, men jeg ble værende et helt 
år. En stund vurderte jeg å bli matros, men 
valgte kjemi- og prosesslinjen i Glomfjord.
Anna-Helene legger til at hun også har vært 
med på skreifiske på Røst en sesong, og 
tror at den fysiske arbeidserfaringen er en 
fordel. 
- Jeg er noen år eldre enn de andre lær-
lingene, men dét er bare positivt. Siden 
jeg har vært i yrkeslivet før, føler jeg meg 
hjemme i industriyrket, og jeg trives kjem-
pegodt på jobb. 

Anna-Helene forteller at det er varierte da-
ger på jobb, der noen kan være mer fysiske 
enn andre. 
- Noen dager er mer krevende enn andre, 
og dét liker jeg. Jeg er nok ikke en typisk 
jente, sånn sett, for jeg liker slikt arbeid. 
Hun håper å kunne bli værende på Yara et-
ter at læretiden er over om halvannet år. 
- Men jeg forstår det kan være vanskelig, 
for det avhenger litt om det er naturlige av-
ganger. At folk blir værende her helt til de 
går av med pensjon skjønner jeg, for dette 
er en god arbeidsplass. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Kristine Karlsen
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Ørnes-gutten startet på lære-
tiden sin i september, og etter 
seks måneder på Yara stortrives 
han på jobb. 
- Jeg føler at dette var det rette 
valget for meg. Helt siden jeg 
var liten har jeg likt å finne ut 
hvordan ting gjøres, og det er 
spennende å følge prosessen 
til ferdigvare her på Yara. Det 
hjelper også på at vi har et spe-
sielt godt arbeidsmiljø, forteller 
Joakim. 
Han sier at fritiden går mye i 
trening, fjellturer og skiturer, 
for trening er hobbyen.
- Jeg har gjort det siden ung-
domsskolen, så det har blitt 
en del av hverdagen min. Nå 

liker å bevege seg 
Og det gjør Joakim 
Kvarsnes (19) mer 
enn de fleste. For 
hobbyen til prosess-
operatør-lærlingen 
på Yara er å holde 
seg i form. 

Joakim Kvarsnes 

er det ikke slik at jeg er den sterkeste 
mannen på jobb, for alle har sine sterke 
sider, sier Joakim. 
Da han var yngre vurderte han å konkur-
rere, for han var sterk for alderen. Men 
nå ser han på det som en kjærkommen 
fritidssyssel. 
- Det er nok ikke en ulempe å være i 

- Jeg begynte på naturbruk på 
Meløy videregående skole på 
Inndyr. Men dét fikk en brå 
slutt i en gymtime, da jeg klarte 
å ødelegge kneet mitt ganske 
ille, forteller han. 
Såpass ille var skaden at han 
måtte gjennom to operasjoner 
og to år med opptrening for å 
bli restituert. Men Glomfjord-
gutten ville ikke sitte på 
gjerdet, og begynte likegodt på 
en ny utdanning. 
- Kjemi- og prosessfaget passet 
meg godt, og så fikk jeg fylt 
dagene mine med noe positivt. 

snUdde skaden til noe positivt 
Prosesslærling 
Helge-André Hille-
stad (22) stortrives 
i jobben på Yara, 
selv om han egent-
lig begynte på en 
helt annen utdan-
ning. 

Helge-André Hillestad 

Selv om det ikke var planlagt tror jeg 
at det var en god avgjørelse. For jobb 
må man ha, sier Helge-André, som for 
øvrig er nevø av Bård Hillestad i samme 
fabrikken.
Han har vært prosesslærling i fullgjød-
selfabrikken hos Yara Glomfjord siden 
september, og selv om det til tider er 
fysisk arbeid så har han det godt på jobb. 

Det begynte med forefallende arbeid i PKL 
som 17-åring, for han var lei av skolelivet. 
Etter to år som karosserioppretter på en 
bensinstasjon i Bodø kom han tilbake til 
Glomfjord i 1977. Siden da har han blitt 
værende, både som mekaniker, hovedverne-
ombud og som leder av Haugvik Industriar-
beiderforening. 
- Det har vært mange år med tungt arbeid, 
og jeg har gjort mitt aller beste. Tilbake-
meldingene gir meg inntrykk av at jeg har 
gjort en god jobb. 

en fagforening-titan trer av
Drømmen var å få gå i ver-
nesko på jobb. Nå – etter 
nesten 40 år i bedriften – 
trer HIAF-leder Frank An-
dersen ut av jobben på Yara 
og inn i pensjonistenes rek-
ker.  - Det blir godt å slippe 
å ha en mening om alt! 

Før Frank ble fagforeningsmann på heltid jobbet han som mekaniker, og mimrer her 
om gamle dager med arbeidskameraten Bjarne robertsen. Bildeeier: Haugvik industri-
arbeiderforening.

HIAF klarer seg nok 
godt uten meg, og jeg 
har bestemt meg for å 
ikke være en syvende 
far i huset.

FrANK ANderSeN

værT Med PÅ Mye 
Frank Andersen er den 103 år gamle 
fagforeningens lengst-sittende leder. Sam-

menhengende fra 2002, og som nestleder 
i seks år før dette. I tillegg var han hoved-
verneombud fra 1991 til 2002, og har vært 
styremedlem i HIAF siden 1986. 

- Å være engasjert er en viktig del av job-
ben, og vi har bidratt til mye. Som med 
skeivfordelingen av avgifter til Enova, der 
våre svenske konkurrenter betalte langt 

mindre enn det Yara gjorde. Vi fikk proble-
met opp på politisk nivå, og over fem år 
sparte vi Yara Norge for rundt 80 millioner 
kroner, sier Frank stolt. 

Det har vært mange kamper gjennom 
årene, fra økte lønninger, senere start på 
arbeidsdagen og tidligere åpninger i barne-
hagene. Frank selv mener at hans viktigste 
kamp har vært innsatsen på helse, miljø og 
sikkerhet. 

vAr KvASSere Før 
- På slutten av åttitallet opererte bedriften 
med uakseptable 25-30 skader med fravær 
i året, og nå er vi på rundt én. Det er for 
sent med tiltak når folk må sys sammen, så 
sikkerhetsløftet har vært viktig. Vi ville nok 
ikke vært her om ikke vi gjorde grep. 
Og det er ikke den eneste som har endret 
seg gjennom de fire tiårene Frank har stått 
i jobben på Yara. Han sier at samarbei-
det mellom fagforeningen og ledelsen på 
1990-tallet ikke var dårlig, men at tonen 
var litt kvassere.
- Det var ikke alltid at bedriftsledelsen 
hadde forståelse for meningene våre, og 
det var en del knallharde diskusjoner med 
de som var personalsjefer på den tiden. 
Det var en del ufornuft på begge sidene av 
bordet, og på et tidspunkt bestemte jeg meg 
for at jeg også måtte endre meg. Jeg sa vel 
sågar at jeg skulle endre deodoranten jeg 

På et tidspunkt bestemte jeg meg for at jeg 
også måtte endre meg. Jeg sa vel sågar at 
jeg skulle endre deodoranten jeg brukte.

FrANK ANderSeN

brukte, forteller Frank og ler forsiktig. 
Og ting har endret seg. Nå sier Frank at det 
er naturlig med god kommunikasjon, og at 
begge partene skiller godt mellom person 
og sak, jobb og diskusjon. 

- ALT TiL SiN Tid 
Men 1. mai, arbeidernes internasjonale 
kampdag, blir også siste arbeidsdag for 
HIAF-Frank. Han tror det blir veldig rart, 
men samtidig godt, å slippe å ha en mening 
om alt. 
- Jeg blir helt sikkert å følge med, men jeg 
skal ikke blande meg inn. HIAF klarer seg 
nok godt uten meg, og jeg har bestemt meg 
for å ikke være en syvende far i huset. 
Nå lar han andre krefter ta over fagfore-
ningsarbeidet, og ser frem til å ha kalende-
ren åpen for nye prosjekter. 
- De største planene må ligge litt latent en 
stund til, for jeg må starte litt rolig med 
forbedringer på hus og hytte. 1. mai må 
selvfølgelig markeres som alltid før, men 
som pensjonist får jeg kanskje gratis kaffe 
og kake, sier han fornøyd. 

Tekst: Andreas Eik og Edmund Ulsnæs. 
Foto: Edmund Ulsnæs 

Frank Andersen har vært HiAF sin 
lengst-sittende leder, men ser fram til å 
ikke måtte ha en mening om alt nå som 
han blir pensjonist.

- Tonen med ledelsen var litt krassere på 1990-tallet, sier Frank. 
Han poengterer at kommunikasjonen med fabrikksjef Arve 
Jordal, som her takker ham for innsatsen, har vært svært god.

god form når man jobber i industrien. 
Når det er mye fysisk arbeid er det helt 
sikkert en fordel på lang sikt, og jeg har 
tenkt å gjøre dette i mange år fremover, 
avslutter Joakim. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Kristine 
Karlsen

- Kneet er så bra som det kommer til 
å bli, så det tenker jeg ikke på lenger. 
Jobben går bare fint, og jeg klarer å gå 
turer ut i naturen når været tillater det. 
Arbeidsmiljøet er også ganske godt, så 
jeg har virkelig ingenting å klage over! 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Kristine 
Karlsen 
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Det forteller prosjektleder Jan-Erik Risvik 
hos Meløy Energi. Sammen med elektro-
montør Kai Ove Holm har han deltatt i 
pilotprosjektet til Standard Hydro Power i 
Kildal. Side ved side ligger de, containeren 
med minikraftverket og trafokiosken som 
Risvik jobber i. 
- Ingen av dem er store, men det er ikke 
alltid det er størrelsen det står på, sier han. 

SPeNNeNde 
Mens Bilfinger jobber med monteringen av 
den prefabrikkerte kraftstasjonen få meter 
unna, jobber Risvik og Holm intenst inne i 
den lille trafokiosken. Det meste av forar-
beidet er allerede gjort, opplyser Risvik. 
- Det er blitt gravd opp en liten kabelgrøft, 
slik at vi kan koble oss rett på høyspentled-
ningen. Nå kobler vi sammen minikraftver-
ket og trafokiosken, slik at de kan levere 
strøm rett ut på nettet vårt, forteller han. 
Jan-Erik synes det er spennende å følge 
pilotprosjektet til Standard Hydro Power. 
- Jeg kan forestille meg at slike kan monte-
res i mange små vassdrag, både her i Norge 
og i utlandet. 

KOBLer SAMMeN 
Nå har karene montert transformatoren i 
trafokiosken, som omformer de 400 voltene 
som kommer fra kraftverket opp til de 
22.000 voltene som går ut på linjenettet. 
- Kiosken kommer stort sett ferdig hit, med 

mye kraft og lite plass 
- Det er ikke en veldig kom-
plisert jobb å koble mikro-
kraftverket i Kildal til høy-
spentledningen. Men det er 
spennende!  

Prosjektleder Jan-erik risvik forteller at dette ikke er et komplisert oppdrag for Meløy energi, og at han synes pilotprosjektet virker spennende. 

elektromontør Kai Ove Holm fra Meløy energi må ha tunga rett i 
munnen når han kobler mikrokraftverket til Standard Hydro Power 
inn på høyspentledningen.

tavler installert. Vi måtte løfte inn transfor-
matoren og koble den til på høyspentsiden 
og på lavspentsiden. Det er ikke et veldig 
komplisert oppdrag for oss, for dette har vi 
erfaring med, sier Risvik. 
Smidig er de også. Kai Ove Holm klarer 
uten problemer å komme seg helt inn i 
kiosken, bak transformatoren. For skal man 
gjøre et arbeid, må man gjøre det skikkelig. 
- Til nå har jeg ikke fått støt på jobb, annet 
enn fra statisk elektrisitet. Så det er ikke 
skummelt å gjøre slike oppdrag, for vi har 
sikkerhet i fokus hele tiden, forteller Kai 
Ove. 

LOKALe AKTører 
På utsiden i regnet står prosjektleder Arnt 
Sørgård. Ingeniøren har kontrollen over det 
meste, og forteller at mange lokale entre-
prenører har vært involvert i arbeidet. 
- Halsa Bygg har lagt 680 meter med rør 
ned til kraftverket, og støpt betongfun-
dament under det. Bilfinger er med på 
monteringen av kraftverket, Tocircle leve-
rer turbinen og Meløy Energi kobler oss 
på strømnettet, ramser han opp og kikker 
rundt seg. 
Det er hektisk aktivitet, selv om regnet 
pøser ned denne formiddagen. Den lille 
og iherdige elva skal igjen skape verdier i 
Kildal. 
- Om ikke lenge skal vannet pøse gjennom 
mikrokraftverket, og da får vi testet det 
skikkelig!

Tekst og foto: Andreas Eik 

standard hydro power
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Prosjektleder Arnt Sørgård følger med på monteringen 
av mikrokraftverket til Standard Hydro Power i Kildal, det 
første i sitt slag. 

Han er flyktning fra Syria, og kom 
til Norge for to år siden. Siden 
november i fjor har han jobbet to 
dager i uken på beredskapsavde-
lingens brannstasjon i industri-
parken, og får gode skussmål fra 
beredskapsleder Per Frøskeland. 
- Andre bedrifter bør se at det er 
en fordel å ha flyktninger i språk-
praksis hos seg. Vi får to ekstra 
hender, og han lærer språket, 
forteller han.

- eNKLere NÅ 
Den syriske 36-åringen bor i 
Glomfjord sammen kona og deres 
to barn. Til daglig er han heltids-

- arbeidssom kar 
med godt hUmør
- Det er ikke enkelt 
å forstå dialekten 
her oppe, men med 
språkpraksis på 
brannstasjonen blir 
det mye enklere, for-
teller Emad Issa. 

Nils runar Myhre og Per Frøskeland mener det har vært en berikelse for dem å ha den syriske 
flyktningen emad i språkpraksis siden i fjor høst. 

emad issa gjør de fleste oppgavene som de andre ansatte ved brannstasjonen, samtidig som han får 
trent seg på den nordnorske dialekten. - Han lærer raskt, sier Nils runar. 

student på voksenopplæringen, og 
forteller at språkpraksisen har vært 
viktig for å bli integrert. 
- På skolen snakker de mye bok-
mål, mens her går det på dialekt. 
Det er litt vanskeligere å forstå for 
meg, men etter å ha jobbet her har 
det blitt enklere, forteller han på litt 
gebrokkent norsk. 
Men det er fullt forståelig, for 
Emad er lærevillig. Barna, som 
går i barnehage og på barnesko-
len i Glomfjord, mestrer allerede 
språket. Det samme gjør kona, som 
også er ute i språkpraksis. 
- Hun var engelsklærer i Syria, og 
lærer fort. Vi kommer aldri til å 
dra tilbake til Syria igjen, og derfor 
setter jeg veldig pris på språkprak-
sisen her på brannstasjonen, sier 
Emad. 
- Det er en berikelse for oss, uten 
tvil. Jeg håper at andre bedrifter 
i kommunen tar lærdom av dette, 
forteller Per. 

MÅLreTTeT 
Emad er utdannet journalist, og 

jobbet i Syrian Arab News 
Agency i Damaskus før han 
kom til Norge.
- Alt vi gjorde måtte godkjen-
nes av departementet, og vi 
kunne ikke være kritisk. Nå er 
målet mitt å få meg jobb her i 
Norge, helst innen helse. Om 
jeg ikke får det til, vil jeg gå på 
skole for å bli helsefagarbeider. 
Per forteller at Emad gjør de 
fleste oppgavene som de andre 
ansatte gjør, og at han skal 
være hos dem frem til august. 
- Han er en arbeidssom kar 
med godt humør. Han prøvde 
seg på en aprilspøk om at han 
hadde sluttet å røyke, men 
den gikk jeg ikke på. Emad 
er en sterk kar, men ikke så 
sterk som meg, sier Per og ler 
forsiktig. 
- Ikke like sterk, men nesten, 
svarer Emad lurt. 

Tekst: Andreas Eik og Edmund 
Ulsnæs. Foto: Edmund Ulsnæs 

- Standard Hydro Power AS, Glomfjord, ble stiftet 18. no-
vember 2013 med 1,0 millioner kroner i aksjekapital.

- Fikk 1,4 millioner kroner i omstillingsstøtte og 1,5 millioner 
i lån fra Meløys omstillingsstyre i 2014. 

- Selskapet eies av Malthe Winje AS (60,1 prosent), Tocircle 
Water Systems AS (24,9 prosent) og Mikkelborg Invest AS 
(15 prosent). 

- Gjennom et samarbeid med Tocircle Industries i Glomfjord 
har Standard Hydro Power satt sammen en komplett kraftrigg 
i en container. 

- Mikrokraftverket kommer ferdig montert i en konteiner 
fra Glomfjord, med vannturbin fra Tocircle og generator og 
instrumentering fra Malthe Winje AS.

- Kraftverkene skal standardiseres i spranget 05- 1,0 mega-
watt, og bygges ferdig i 5,9 meter lange konteinere, klar til å 
bli koblet på rørgata fra mindre vassdrag hos kundene.

- Selskapet investerer 7,5 millioner kroner i pilotanlegget i 
Kildal. 

- Det statlig eide selskapet Enova, som stimulerer miljøvenn-
lig produksjon og satsing på fornybar energi, dekker 40 
prosent av pilot-investeringen. 

- Mikrokraftverkene skal bygges i Glomfjord og skipes ut til 
kunder over hele verden. Selskapet har antydet en kapasitet på 
30-40 slike kraftverk innenfor veggene hos Tocircle Industries 
i Glomfjord. 

- I løpet av en treårsperiode kan 40 årsverk være sysselsatt hos 
Standard Hydro Power og underleverandørene. 
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Han takket for invitasjonen fra Meløy 
BedriftsService, som har hjulpet de mange 
fagbrevmottakerne gjennom utdannings-
løpet. For som Stormo sa, denne gruppen 
med mennesker er svært viktig for kommu-
nens framtid. 
- Dette er en inngangsbillett til arbeidslivet, 
for vi trenger den kunnskapen dere har 
tilegnet dere. 

PÅ TOPP i FyLKeT 
Dette var første gang Thomas Maruhn ledet 

Riktig nok var radio- og TV-repa-
rasjonsfaget noe man fikk bruk for 
midt på 1990-tallet, før fjernsyns-
apparatene var flate og radioappara-
tene digitale. Men Ove har bygget 
videre på de gamle kunnskapene, 
og brukt mye av sin kompetanse til 
nå å være ferdig med årets lengste 
fagbrev. I navnet, riktignok. 
- Det er nesten vanskelig å si det: 
telekommunikasjonsmontørfaget. 
Men dette er faget for framtida, 
mener han. 
Som 20-åring hadde han sitt første 
kompetansebevis hengende på veg-
gen. En motivert ung mann gikk 
inn i arbeidslivet uten å vite at det 
ikke kom til å bli behov for hans 
fagfelt noen år senere. 
- Det var en rivende utvikling på 
90-tallet. Lite visste vi at takket 
være den digitale utviklingen og 
priskrigen på fjernsyn, så ville 
vårt fagfelt være avleggs noen år 
etterpå. 

Etter mange år i yrkeslivet, blant 
annet i REC i Glomfjord, har Ove 
jobbet de siste fire årene i Forsva-
ret. Med lang erfaring innen tele-
kommunikasjon, og med en kone 
som motiverte ham, tok han til slutt 
den harde veien og gikk opp som 
praksiskandidat. 
- Det ble noen eksamener parallelt 
med jobben, men det gikk bra. Nå 
har jeg et fagbrev som ikke kom-
mer til å bli utdatert, for telekom-
munikasjon er framtida. 
- Nå henger begge fagbrevene på 
veggen hjemme. Jeg kan ikke kvitte 
meg med det gamle, for dét har blitt 
en kuriositet, sier Ove smilende. 

Tekst: Andreas Eik. 
Foto: Edmund Ulsnæs 

- dere er framtida!

- Det var en viktig dag for 
meg da jeg fikk mitt fag-
brev i 1991. Jeg er sikker på 
at dét er det for dere også, 
sa ordfører Sigurd Stormo 
under senvinterens høyti-
delige fagbrevutdeling.

oves fag ble 
nedlagt
Da Ove Martin Iversen tok sitt første fagbrev i 1995, 
forestilte han seg nok ikke at faget hans ikke skulle 
eksistere om 20 år. Men dét stopper ikke Ove. 

Telekommunikasjonsmontørfaget: Ove Martin iversen 

utdelingen som ny avdelingsleder for 
opplæringskontoret. Med seg hadde han 
avtroppende leder Finn-Åge Pettersen. 
At de begge var stolte over hvor mange 
som mottok kompetansebeviset, var lett 
å se. 
- Dette er en viktig dag for både dere og 
for oss. Det er mange som mottar kom-
petansebeviset sitt i dag, selv om ikke 
alle kunne komme. Det er en lange liste 
med navn, og det gjør oss veldig stolt 
at så mange har fullført, sa Maruhn, før 
han overlot ordet til ordføreren.
Meløy kommune er nemlig den største 
arbeidsplassen innenfor Meløys gren-
ser. 
- Etter at vi inngikk avtale med MBS er 
vi blitt gode på å ta inn lærlinger. V er 
på topp i fylket, men dét er ikke viktig. 
Om vi skulle kjøpe alle tjenester fra 
andre kommuner ville det blitt dyrt, og 
dere skal vite at dere er en ressurs vi 

virkelig trenger, fortalte Stormo. 

viKTig FOr FreMTideN
Det samme sa Rita Lekang, distriktssekretær i 
LO Nordland. Hun mener Meløy er best i klas-
sen på fagutdanning.
- Nå er dere fagarbeidere. Det er mange som rei-
ser ut av fylket for å få mer kompetanse, og dét 
er bra. Men kom hjem igjen, for vi trenger dere! 
Hun håper at alle de nye fagarbeiderne har en posi-
tiv holdning til framtida i arbeidslivet, og at de tar 
vare på mulighetene. 
- Husk at dere som har tatt fagbrevet nå har 
høyere sysselsetting etter seks år enn andre typer 
utdanning. Dere er svært viktige, for det er deres 
innsats som skal løfte landsdelen inn i framtida, 
sa Lekang. 

BruK KOMPeTANSeN 
Grunnkompetansen de nye fagarbeiderne har tileg-
net seg kan brukes i senere utdanningsløp, anbefalte 
ordføreren. 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget: bak f.v. 
rita Lekang fra LO Nordland, Merethe Ander-
sen Mendis, Tale Nordset Taraldsen, Kariann 
Jensen, ordfører Sigurd Stormo. Foran f.v. 
Monica Berglund, Kristine Bang, Astrid Merete 
Antonsen, Kristine Torrissen Johansen, Anniken 
elisabeth danielsen og Bente elisif Holter.

Logistikkfaget: Bak fra venstre avtroppende leder for opplæringskontoret Finn-Åge 
Pettersen og ordfører Sigurd Stormo. Foran f.v. Lars reidar Jensen, Nick Ludvig Olsen, 
Tord Martin Heen og Kent Ole Hansen. 

Helsearbeiderfaget: Bak f.v. rita Lekang, Nina Kathrine vindvik , Marianne Andreassen, 
raili Kastehelmi Mankinen Sagen, ordfører Sigurd Stormo. Foran f.v. Marlene Karlsen, 
Stine Brandtzæg, robin Andreas Myrvold, Aleksander Kilvik Stensland, ida Annie grytvik 
elnan og Linn renate Hansen.

Kjemiprosessfaget: foran fra venstre Kristoffer Kristensen, Benjamin Kildal, Marius 
Myrvang og Oskar Schjeldrupsen. 

- Om man har en drøm om mer utdanning, så bør 
man gjøre det. De beste ingeniørene har et fagbrev 
med seg. Dere må også vite at dere som sitter her i 
dag skal være med å videreutvikle bedriftene i posi-
tiv retning med deres kompetanse, sa Stormo. 
- Dere kan mye, og har ennå en del å lære. Husk 
at den som tror han er ferdig utlært, han er ikke 
dét, han er bare ferdig. Dere skal være med å 
endre bedrifter i positiv retning, gi dem et puff i 
ryggen. Og jeg har stor tiltro til det dere kan få 
til, avsluttet Lekang.  

Tekst: Andreas Eik. Foto: Edmund Ulsnæs Fortsetter...
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BArNe- Og uNgdOMSArBeiderFAgeT (19)  
Monica Berglund   
Kristine Bang   
Anniken elisabeth danielsen   
Bente elisif Holter   
Kariann Jensen   
Kristine Torrissen Johansen   
Marion Louise Pedersen   
Linda Stensland   
veronica Susan Sivertsen   
Sandra Skjellstad   
Susanne våtvik   
Astrid Merete Antonsen   
Tone Jentoft   
ranveig Helene Sørensen   
Kristin Stavnes   
Tale Nordset Taraldsen   
Heidi Janne vangstad   
Anne Henriksen   
Merethe Andersen Mendis   

eLeKTriKerFAgeT (3)    
Pelle Marius Jensen   
Magnus Kristensen   
Jonny Nicholai Shave

FiSKe Og FANgST (1)   
John-eric Pettersen

HeLSeArBeiderFAgeT (15)  
cate Maryon Antonsen   
Stine Brandtzæg   
ida Annie grytvik elnan   
Linn renate Hansen   
Marlene Karlsen   
Kristin elisabeth Steinsvold Myrvoll   
robin Andreas Myrvold   
Aleksander Kilvik Stensland   
Marion Sofie Kjærran Schjetne   
raili Kastehelmi Mankinen Sagen   
Linda westgård   
una Lillegård Andreassen   
Marianne Andreassen   
Nina Helen Johansen   
Nina Kathrine vindvik   
iKT-servicefaget (1)    
Tom Joakim Nubdalseng 

iNduSTriMeKANiKerFAgeT (1)   
Kenneth Solem Aag

iNSTiTuSJONSKOKKFAgeT (1)   
Heidi Anbakk

KJeMiPrOSeSSFAgeT (11)    
ida-cathrin Aag   
Bendik Bjørnstad   
espen Johan dahl   
gunnar Hammer   
Tore Hansen   
Benjamin Kildal   
Kristoffer Kristensen   
Marius Myrvang   
erlend Odnung Sandnes   
Oskar Simen Schjeldrupsen   
John Åge ytresand  

iNduSTrirørLeggerFAgeT (1)   
Joachim Andreassen   
Logistikkfaget (5)    
Lars-reidar Jensen   
Nick Ludvig Olsen   
gøran Olsen   
Tord Martin Heen   
Kent Ole Hansen   
Platearbeiderfaget (1)    
Jørgen Nygård Hansen
   

PrOduKSJONSTeKNiKKFAgeT (1)   
Kristian Mikael Hanssen

TeLeKOMMuNiKASJONSMONTørFAgeT (1)
Ove Martin iversen    

SveNNeBrev i TøMrerFAgeT (1)
Fredrik Hansen   

Fag- og svennebrev fra 
Opplæringskontoret MBS, 2016

Vi har snakket med fabrikksjefene på 
Yara, EWOS og Norwegian Crystals. 
De tar alle opp den samme problema-
tikken, i forbindelse med vinterens ras 
i Holandsfjord og rasfaren i Bjærang-
fjord og Glomfjord ved Setvikdalen.
- Det må settes i gang mekanismer 
som sikrer at vi får best mulig tilbud 
på kortest mulig tid. Det siste raset 
har påført mange av de ansatte store 
ekstrakostnader, og dét er ikke rett-
ferdig, mener fabrikksjef på EWOS, 
Steffen Kildal. 

TreNger rÅvArer 
Yara og EWOS er de to bedriftene 

Han forteller at de har fremmet saken for 
Salten Regionsråd, som støtter dem i at 
strekningen må prioriteres av fylkesveiene i 
Nordland. Og Meløy kommune har snakket 
mye med Statens vegvesen.
- Dere har flere rasfarlige områder i kom-
munen, og vi sikrer dem så godt som 
mulig. 

- går mest Ut over de ansatte 
Tre områder i Meløy er spesielt rasutsatt. Dette 
gir næringslivet utfordringer, ikke minst med 
tanke på de ansattes ve og vel. 

Fabrikksjef Arve Jordal, 
yara

de siste årene har det gått flere ras i 
Meløy. Blant annet er Holandsfjorden (t.v.) 
og glombergene spesielt utsatt.  Nærings-
livet reagerer på at lite er blitt gjort for å 
sikre pendlerrutene til mange av deres an-
satte. Avisutklippet er fra Framtia 9. mars i 
år.  Begge veibildene: Silje Mari Karlsen.

i Meløy som omsetter mest, og 
tar mesteparten av transporten av 
råvarer og ferdigvare sjøveien. 
Tredjemann på omsetning-listen, 
Norwegian Crystals i Glomfjord, 
tar alt langs landeveien.
- Vi er utsatt dersom rasene skjer, 
spesielt på veien nordover. Det 
skal ikke gå mange dager uten 
tilførsel av råvarer før vi får 
problemer. På det meste får vi inn 
mer enn én trailerleveranse med si-
lisium i uka, og blir det bom stopp 
en uke, så stopper også fabrikken, 
forteller fabrikksjef Børge Selstad. 
Steffen forteller at selv om kun 

fem prosent av produksjonen går langs 
vei, er det hos Halsa-bedriften snakk om 
rundt 10 biler inn og ut av fabrikken hver 
uke i høysesongen. 
- Det som var problemet i forbindelse 
med snøraset i Holandsfjorden for tre år 
siden, var tilførselen av gass til produk-
sjonen vår. Vi har tilpasset oss denne 
utfordringen, og bruker heller strøm til å 
produsere gassen. Men blir veier stengt 
over lengre tid i høysesongen, kan det 
skape problemer for oss. Og vi har ikke 
tatt med utfordringene til de ansatte, sier 
han. 

øKTe PeNdLerKOSTNAder 
- Vi har ikke så stor fare med tanke på 
produksjonen vår, for den største risi-
koen er på de ansatte som ferdes langs 
disse veiene. Det har skjedd ulykker før, 
og vi frykter at noen kan bli skadet der-

har regionrådet i ryggen 
- Strekningen mellom Glom-
fjord og ørnes har øverst 
prioritering på veiutbedring i 
Meløy. Det trenger vi for å få 
til en god næringsutvikling, 
sier ordfører Sigurd Stormo. 

Ordfører Sigurd Stormo (Ap) sier at sikre veier er viktig for å få til en god næringsutvikling. – Ja, dere er spesielt rasutsatt, sier 
avdelingsdirektør Kjell Skjerve i Statens vegvesen i Nordland. 

sier Kjell Skjerve, direktør for Vegavdeling 
Nordland. 

- TreNger MidLer 
Stormo vet at sikringstiltakene haster, for 
både Bjærangfjorden, Holandsfjorden og 
Glomfjorden har svært rasutsatte områder. 
- Det skal ikke være tvil om at vår første 
prioritet er sikkerheten, og vi støtter oss til 
den ekspertisen som Statens vegvesen sitter 
med. Vi håper å få fremmet utbedringen av 
veistrekningen Ørnes-Glomfjord på Fylkes-
tinget til høsten, sier han. 
 - I tillegg til rasområdet i Holandsfjorden 
er både Storronna i Bjærangfjorden og 
Setvikdalen ved Glomfjorden definert som 
områder med høy risiko. Når vi har tre 

som stein, snø eller is kommer rasende, 
mener fabrikksjef Arve Jordal hos Yara 
Glomfjord. 
- Norwegian Crystals har 70 ansatte som 
kjører på de rasfarlige veiene, og det er 
ikke alltid enkelt med pendlingen til og 
fra jobb når man må tilpasse seg ferge-
sambandet. Vi har prøvd å legge til rette 
for dette, men det har vært en utfordring, 
forteller Børge. 
- Flere av våre ansatte har fått dobbelt så 
høye pendlerkostnader i periodene veien 
har vært stengt. En utgift på 240 kroner 
om dagen i fergekostnader svir, og jeg 
mener at beredskapsfergen burde vært 
gratis, står Steffen hos EWOS fast. 

FryKTer FOr SiKKerHeTeN 
- Det er ikke slik av bedriftene skal sikre 
veiene. Stengte veier gir mange små 
produksjonsrelaterte konsekvenser for 
oss. Blant annet måtte vi avlyse intern-
revisjonen da de som skulle komme bare  
fikk halvparten av tiden de trengte, før 
de måtte dra igjen, for å nå fergen, legger 
Steffen til. 
- Og så er det et tap av tid i dette. Blir vi 
forsinket med leveransene fra oss, får det 
store konsekvenser for våre kunder også, 
understreker Børge. 
- Jeg vet ikke om de ansatte tenker på 
dette daglig, men det er nok flere som 
kjører med ett øye opp i fjellsidene og 
bare venter på det som kan komme, sier 
Arve.
- Jeg hadde troa på vi skulle se framgang 
på veien mellom Glomfjord og Ørnes. 
Det må nok mer politisk press til for at 
det skal skje, for nå virker det som det 
har stoppet helt opp.  

 Tekst: Andreas Eik og Edmund Ulsnæs. 
Foto: Edmund Ulsnæs Fabrikksjef Steffen Kildal, 

ewOS 
Fabrikksjef Børge Selstad, 
Norwegian crystals 

slike områder innen en kommunegrense, 
er det åpenbart at disse prosjektene må 
inn i regional og nasjonal transportplan. 
Vi trenger midler, krever Per Frøskeland 
(H) fra opposisjonen i Meløy kommu-
nestyre.
- Transportmengden langs veien i Nor-
dre Meløy nærmer seg det den var under 
REC-tiden, og jeg tror at regionrådets 
støtte kommer til å veie tungt. Dette er 
snakk om en veiutbedring som kommer 
til å koste rundt 400 millioner kroner, og 
jeg tror det tidligst kan bli oppstart på 
dette i 2019 dersom alt går på skinner, 
opplyser Kjell Skjerve. 

Tekst og foto: Andreas Eik 

Fortsetter...
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Hvordan havnet du på Bilfinger? 

- Etter 11 år i Oslo kom jeg til Glomfjord i 2009 for 
å jobbe på REC Wafer Multi, men ble flyttet over på 
Mono etter hvert som ting begynte å gå dårlig. Der var 
jeg til dørene stengte i 2012, og bestemte meg for å reise 
litt. Jeg ble kontaktet av Bilfinger, som oppfordret meg 
til å starte her. I januar 2013 kom jeg inn døren til min 
første arbeidsdag, og her blir jeg nok værende. 

- Hvordan trives du på jobb? 
- Jeg trives i grunnen veldig godt. Arbeidet er svært 
variert, der ingen dager er helt like. Og arbeidsmiljøet er 
svært godt, der stemningen er litt uhøytidelig. Blir ting 
for seriøst hele tiden, så kjeder man seg. 

- Hvordan er en typisk arbeidsdag, da?
- Det eneste som er fast er at man starter halv åtte om 
morgenen, men etter det er det vanskelig å si. Vi har 
store variasjoner i de arbeidsoppgavene vi utfører. Det 
kan være fra å skru på ting og tang inne på Yara, til å 
regne anbud, og budsjettering. Av og til må vi handle 
varer, som isolasjonsmateriell, kabler og koblingsbokser. 
Jeg vil helst være i forkant, for det er kjedelig å stå fast 
på et oppdrag uten det rette utstyret. 

- Hva gjør du dersom du mangler den rette delen, da? 
- Det kan bli dyrt dersom man må vente på ting, men 
heldigvis får vi levert rett materiell ganske raskt. Man 
kan også gjøre andre oppdrag mens man venter på leve-
ringen, slik at man ikke får noe dødtid. Vi har som oftest 
litt tid på oss til å gjennomføre oppdragene, men jeg vil 
helst være på forskudd. Jeg har alltid hatt stor interesse 
for elektronikk og datamaskiner, og lært meg at det er en 
fordel å være i forkant. 

- Hvordan begynte interessen for strøm og data? 
- Interessen begynte veldig tidlig. Det må antakeligvis 
vært helt i starten av tiden på barneskolen i Tjongsfjor-
den, og spesielt når det kommer til data. Selv om man 
kanskje ikke skulle tro det, så fantes det datamaskiner 
på slutten av syttitallet også, men de var som oftest 
spillemaskiner. Jeg vet ikke helt om første møtet med 
elektronikk gjør seg på trykk? 

- Hva skjedde? 
- Jeg ville reparere en barbermaskin da jeg bare var 
guttunge. Da jeg så på innholdet var det mye spennende 
i veien som gjorde at strømmen ikke kom seg til elektro-
motoren. Jeg koblet det bort og loddet over, og det viste 
seg at dét ikke var spesielt gunstig. Det jeg lærte den da-
gen var at det ikke er spesielt smart å koble 230-volten 
direkte på en elektromagnet som er beregnet for 5 volt. 

- For oss som ikke er elektroingeniører, hva blir utfallet? 
- Det fungerer som en coil som gir fra seg kjempestor 
spenning. Resultatet var at den ene armen ble lammet 
opp til albuen i en halvtime. I tillegg gikk alle lyspæ-
rene, lysstoffrørene og sikringene på den kursen, samt 
noen lyspærer og sikringer på nabokursen. Det ble ikke 
spesielt populært i heimhuset, og jeg fikk forbud mot å 
leke elektriker. Skal innrømme at jeg kjente støtet godt, 
men det skremte meg ikke. Jeg lærte meg å holde litt 
større avstand til ledningene. Men i det store bildet er 
jeg ennå  ikke utlært, og det blir man nok aldri. Det er 
alltid noe nytt som skjer. 

Tekst: Andreas Eik og Edmund Ulsnæs. Foto: Edmund 
Ulsnæs

Alder: 43
Yrke: Elektroingeniør 
Firma: Bilfinger Glomfjord

- Han var rett og slett en meget god kollega, og 
en veldig rettferdig og grei sjef som tok vare 
på oss som jobbet på gulvet, sier to av dem vi 
har snakket med etter at Hydro-veteran Frithjof 
Hamnevoll gikk bort i forrige måned.

Automatikeren på instrumentavdelingen, som 
så tok ingeniørutdanning og ble vedlikeholds-
sjef samme sted og senere avdelingssjef for 
ingeniørtjenester, rakk hele 40 år i tjeneste for 
Hydro i Glomfjord. Opprinnelig fra Harstad 
kom han i 1954 til Meløy etter yrkesskolen i 
hjembyen, og med første arbeidsdag 9. august 
dette året. Ved utgangen av samme måned i 
1994 hadde han sin siste arbeidsdag, 62 år 
gammel.

Av sine kolleger omtales Frithjof Hamnevoll 
som en sjef som viste sine medarbeidere stor 
tillit. Etter hvert som han selv ble eldre, evnet 
han å ta i bruk ny teknologi, men nølte ikke 
med å støtte seg på kollegene når han mente det 
var nødvendig. Som leder klarte han i omskif-
telige tider med mye omstrukturering og bytter 
av ansvarsområder å ivareta sine ansatte på en 
god måte.
- Han sa flere ganger at han ikke kunne funnet 
en bedre arbeidsplass. Og dét syntes jeg også - 
jeg jobbet i samme bedrift i 30 år, og Hydro tok 
godt vare på sine arbeidstakere, forteller enken 
Martha Hamnevoll.

De to giftet seg i 1956, og da Frithjof hadde 
gjennomført ingeniørutdanning i Narvik i 1960, 
fikk han jobb i instrumentavdelingen. Paret 
bosatte seg først i rekkehus i Bjarne Eriksens-
vei, før nyhuset stod ferdig bygget på Vassaksla 

i 1966. Underveis hadde de to fått barna Eva 
(1957) og Helge (1961), og med friluftsinteres-
serte foreldre ble de to tatt med til fjells og til 
fjords fra svært ung alder. Martha og Frithjof 
valgte etter hvert å overlate huset til Eva og 
deres nå avdøde svigersønn Kjell Åge, mens 
de selv flyttet til Ørnes der tilgangen til utstrakt 
båtliv og øyhopping i helgene var enda mer 
lettvint.
- Pappa hadde ansvar for vedlikehold i hull-
kortavdelingen – dette var før datamaskinenes 
tid – og dette arbeidet gjorde han gjerne i 
helgene. Da ble jeg ofte med ham for å se på, 
husker sønnen Helge.
- Når han byttet ut hele komponenter, fikk jeg 
av og til beholde dem og ha dem i lekekas-
sen min. I voksen alder har jeg skjønt at det 
var disse opplevelsene sammen med ham som 
ble innfallsporten til min egen utdanning som 
bygningsingeniør. Han var meget allsidig, og 
er nok den jeg har lært aller mest av når det 
gjelder praktisk tilnærming til ingeniørfaget, 
mener Helge.

På andre arenaer var Frithjof en samfunnsenga-
sjert mann som både var politisk aktiv med hele 
fire perioder i kommunestyret, og som var aktiv 
som tillitsvalgt i fagforeningen. I hele livsløpet 
var han fysisk aktiv, og sammen med sin kjære 
Martha tilbakela han utallige kilometere på 
tur, både gatelangs, til fjells og til havs. Hadde 
han fått leve, ville Frithjof Hamnevoll blitt 84 
år 24. mars. Med denne teksten i IndustriFolk 
hedrer vi minnet om en respektert fagmann, en 
avholdt kollega og en stødig familiefar. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

til minne om 
frithjof hamnevoll

En god kollega og en rettferdig sjef. Tidligere ar-
beidskamerater har gode minner etter Frithjof Ham-
nevoll, Hydro-veteranen som er gått bort.

Frithjof Hamnevoll

Han startet i sol-industrien i 2002, den gang 
på SiNor. Derfra gikk reisen videre til etter-
følgeren SiTech, som senere ble kjøpt opp 
av REC. Etter mange år i bransjen var han 
med helt til dørene stengte sommeren 2012. 
- Jeg flyttet til Ålesund, og var der i litt 
over ett år. Der jobbet jeg med Omega 

kom hjem igjen 
Etter ett år ute av kommu-
nen kom Tom Erik Olsen 
(36) tilbake til Meløy for å 
jobbe på Norwegian Crys-
tals. 

Tom erik Olsen 

3-olje, og laget blant annet tran-tabletter. 
Men jeg kom tilbake igjen i 2014, da jeg 
fikk meg jobb her, forteller Tom Erik. 
Arbeidsdagene nå er ikke drastisk forskjel-
lig fra tidligere perioder i solcellefabrik-
kene, for han gjør de samme oppgavene 
som tidligere. 
- Jeg er på blokk-avdelingen, med saging 
og polering. Det er helt greit å jobbe her, 
selv om det er litt mindre folk enn i stor-
hetstiden. Men produksjonen er høy, og det 
samme er arbeidsmoralen, sier Tom Erik. 

Tekst og foto: Andreas Eik 
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IndustriFolk er Meløy-regionens egen nærings- og 
arbeidslivsavis. Avisen produseres av Mediehuset 
Framtia på oppdrag fra bedriftene som omtales i bladet. 
IndustriFolks formål er å formidle suksesshistorier og 
satsinger i næringslivet i regionen, og profilere folk 
som står i arbeid i våre svært mange solide bedrifter. 

Andreas eik edmund ulsnæs

Halsagutten og halsapatrioten har vært 22 
år i fiskefôrbransjen. Og selv om han nå har 
trådd over i pensjonistenes rekker, så føler 
han seg fremdeles i kjempeform. 
- Det er ikke på grunn av helsa at jeg har 
sluttet å jobbe, det skal være sikkert. Og 
dette åpner også nye muligheter for meg! 
sier han fornøyd. 

egeT vALg
Han var skolelei som ung, og løsningen 
ble fiske etterfulgt av militæret og deret-
ter utenriksfart - så tilbake til fiskebåten. I 
1987 begynte han som snekker på Statkraft, 
og det er den kompetansen han har tenkt å 
ta i bruk igjen nå. 
- Sønnen min har utviklet et område med 
fem boligtomter på Halsa, hvor han skal 
bygge seg hus. Nå har jeg tid, så jeg tar opp 
de gamle kunstene igjen. Jeg må selvfølge-
lig oppdatere meg litt på dagens krav, men 
så snart som de nødvendige tillatelsene fra 
kommunen er på plass så blir det mer job-

- fremdeles i kjempeform! 
Kjell Linas Solhaug (62) 
hadde sin siste arbeidsdag 
på EWOS fredag før påske, 
men har ikke tenkt å hvile 
på laurbærene. - Nå skal jeg 
snekre meg nytt hus!

etter 22 år på ewOS synes Kjell Linas Solhaug 
det er litt vemodig å gå av med pensjon. 
- Men det er mitt eget valg, og jeg har nok å 
gjøre i tiden som kommer, sier han fornøyd. 

bing på meg, sier han fornøyd. 
Han sier det er en tosidig følelse å slutte å 
jobbe, og at det er vemodig å forlate kol-
legaene og arbeidsplassen gjennom 22 år. 
Men det var hans eget valg å trekke seg nå. 
- I forbindelse med nedbemanning var to 
av oss nær AFP-alder, og jeg syntes det 
ville vært for ille om noen unge måtte gå, 
så derfor inngikk jeg en avtale med EWOS 
om å gå av nå. 

Mer LOKALeNgASJeMeNT
Kjell Linas synes årene har gått fryktelig 
fort, og forteller at det var spesielt merkelig 
å runde 60 år. 
- Da går det opp for deg at du har blitt en 
av de gamlingene som er pensjonister. Men 
hver tid har sin sjarm, og det åpner seg nye 
muligheter. Jeg har i alle fall ikke tenkt å 
sitte på ræva og ikke gjøre noe som helst!
Nå skal han bruke mer tid sammen med 
kona Helga og deres fire barn, Sondre, 
Jostein, Karoline og Lotte. 
- Jeg har fem barnebarn også, og de passer 
vi ofte. Det er givende. Så har jeg tenkt å 
engasjere meg enda mer i lokalsamfunnet, 
for det er mye å ta tak. Folk blir nok å se 
meg mer, det seg være gjennom idrettsla-
get, samfunnshuset eller grendelaget. 

Tekst: Andreas Eik og Edmund Ulsnæs. 
Foto: Edmund Ulsnæs 

Selvfølgelig måtte det bli kakefest da Kjell Linas hadde sin siste arbeidsdag rett før 
påske. – Jeg kommer til å savne både arbeidsplassen og kollegaene mine.  Foto: privat
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