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YARA BYGGER GIGANT:
• Yara-konsernet spanderer 20 
millioner kroner i ny og gigan-
tisk syretank i Glomfjord i som-
mer.

• Med en slik buffertank kan 
øvrig produksjon fortsette selv 
om det er stans i 
Syrefabrikken eller 
Fullgjødselfabrikken. 

• Nå skal Glomfjord også im-
portere syre fra Porsgrunn, og 
i sum kan produksjonen etter 
dette økes med 40-70.000 tonn 
ferdig vare hvert år.

Yara i Glomfjord skal produsere 100.000 tonn mer gjødsel og redusere 
faste kostnader med 20-20 millioner kroner innen 2010. Den nye og 
gigantiske syretanken blir Del 1 i arbeidet mot dette målet, forteller 
f.v. vedlikeholdsleder Håkon Taraldsen, driftssjef Pål Hestad, pros-
essingeniør Gunnar Estensen og vedlikeholdsleder bygg Jon Roger 
Pedersen.

industrifolk

BUTIKKMANN:
Willy Haugland er blitt 
MBS-mann. Og skal 
drive butikk.

Bygger og øker
Bak disse kjekke Yara-karene reises det på sensommeren en 

gigantisk syretank. Investeringen gir grunnlag for en pen økning 
i gjødselproduksjonen. F.v Håkon Taraldsen, Pål Hestad, Gunnar 

Estensen og Jon Roger Pedersen.

FISK PÅ TIMEPLANEN:
- Se den svære laksen! 
Morsom og lærerik tur for 
Glomfjord-elever.

“

En vinter med fjernvarme? Og litt om kråker. 
På Lederplass, av  Trond Fagerli

G
lo

m
fjo

rd
 In

du
st

rip
ar

k
N

r. 
3,

 m
ai

 2
00

7



65 år
Finn Nordmo, Meløy Næringsutvikling, 18. juli

60 år
Steinar Bergli, Yara Glomfjord, 1. juni
Gunnar Holter, Hydro Production Partner, 9. juni
Vidar Høgseth, Hydro Production Partner, 6. juli
Willy Tømmerberg, Meløy vgs., 28. august 
Svein K. Jørgensen, Yara Glomfjord, 7. september
Svein Bakken, Yara Glomfjord, 22. september

55 ÅR
Arve William Brun, Yara Glomfjord, 17. juli 
Lillelund Alf Harry, Yara Glomfjord, 18. juli
Reidun Villa, Yara Glomfjord, 24. juli

45 ÅR
Sten Ivar Johansen, Si Pro, 28. mai 
Geir Risvik, Yara Glomfjord, 20. juni 
Jørgen Uhrenfeldt, REC ScanWafer, 16. juli
Dagfinn Kolberg, Yara Glomfjord, 2. august
Rune Andersen, Yara Glomfjord, 27. august

40 ÅR
Steve Bergli, Yara Glomfjord, 10. juni 
Ranveig Bakken, REC ScanWafer, 4. juli
Cato Olsen, REC SiTech, 5. juli 
Britt-Tove Strømdal, REC ScanWafer, 28. juli
Frode Hansen, PQ Norge Silicates, 16. august 
Wenche Elisabeth Olsen, Yara Glomfjord, 27. august
Odd Ketil Larsen, Yara Glomfjord, 12. september

35 ÅR 
Gunnar Estensen, Yara Glomfjord, 17. juni
Eirik Solbakken, Yara Glomfjord, 1. august
Thomas  Maruhn, REC ScanWafer, 29. juni 
Kristin Steinsvold, REC ScanWafer, 26. mai 
Ronny Nilsen, REC ScanWafer, 30. august
Frank Holter, REC ScanWafer, 15. juli

30 ÅR
Thomas Knutsen, REC SiTech, 21. august

25 ÅR
Eileen Kristiansen, Marine Harvest, 2. august

20 ÅR
Tony Hansen, Hydro Production Partner, 25. juni
Mikael Dahl, REC ScanWafer, 27 juni
Håvard Olsen, REC ScanWafer, 28 juni
Rainer Pettersen, REC ScanWafer, 2. juli 
Thomas Andre Normo, REC ScanWafer, 14. juli 
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Vi gratulerer!

Tommy Barvik Bergli fra Ørnes har 
tatt plass i vår regions arbeidsutvalg for 
lærlinger, og sammen med seg har han 
Maiken Iversen Skoglund fra Halsa. 
Tommy er selv lærling i elektrikerfag 
hos Meløy Elektro på Ørnes, mens 
Maiken har base i Vall Barnehage på 
Engavågen – hun er lærling i barne- og 
ungdomsarbeiderfag. Arbeidsutvalget 
for lærlingene har i samarbeid med 
Opplæringskontoret MBS blant annet 
ansvar for gjennomføring av den årlige 
Lærlingens dag, pluss andre sosiale 
arrangement for lærlingene. Tommy Barvik Bergli

...med runddag i månedene juni, 
juli og august...

Dagfinn Kolberg

Wenche Olsen

Cato Olsen

Kristin Steinsvold

Eileen KristiansenHåvard Olsen

En del endringer i kabalen ved REC ScanWafer: 
Greta Solfall er over i jobb med TPS (Toyota 
Production Systems - prosjekt for effektivisering, 
standardisering og bedre rutiner i produksjonen), og 
Veronika Sørøy har overtatt hennes jobb på rentro-
mmet. Janne Jonassen 
bytter også, fra rentrom 
til lager, mens Anita 
Sannes i sommer går 
fra lager og inn på Skift 
6. Ut av Skift 2 har gått 
Rita Synnøve Jensen, 
som nå betjener resep-
sjonen.

Så er det dem som sørger for rekruttering, 
om enn i et noe lengre perspektiv: Dagrun 
Johnsen ved EWOS på Halsa ble mor til en 
gutt 23. april, og kan nå nyte permisjonstid 
sammen med barnefar Jøran Sæthre, som bor 
og jobber i Bodø. Så fikk også HPP’s Hen-
rikke Kvam Fagerli og hennes Bjørn Tore 
Andersen en gutt, nærmere bestemt i mars. I 
REC ScanWafer-staben fikk Kenneth Ren-
dal og Marita Gustavsen en pike i samme 
måned, mens 
Halvard 
og Ellen 
Amundsen 
ble foreldre 
til en pike i 
februar.

”Aldri” et Industrifolk uten å melde 
om utvidelser i REC ScanWafer-
staben: nå er Sandra Jensen på 
plass som vikar på skift 3, Anita 
Engen på skift 4 og Evy Jentoft-
sen på skift 6.

Anita Sannes hos REC ScanWa-
fer benytte våren til å gifte seg med 
sin Bjørge Løvset. Vielsen stod 20. 
april, og vi gratulerer.

Sten Jensen blir i bransjen, men 
forlater Glomfjord og REC ScanWa-
fer for å søke nye utfordringer. Sten 
har nemlig fått jobben som produk-
sjonsleder ved NorSuns kommende 
produksjonsanlegg i Årdal, innerst 
i Sognefjorden. Produksjonen av 
énkrystallinske wafere skal starte 
opp rundt kommende årsskifte, 
med om lag 100 ansatte. Sten 
tiltrer sin nye og spennende jobb 1. 
august. En annen som forlater REC 
ScanWafer er Laila Freding, men 
hun drar ikke langt! Laila er fra nå 
å finne på lønningslistene til REC 
SiTech. Slutter i disse dager gjør 
også Evy Åsen, som fra nå blir å 
finne i Steigen.

Sten Jensen

Vi registrerte at Marine Harvest i Glomfjord søkte etter røktere i vinter – nå er rundene 
gått og ansettelser foretatt. Hans Rune Kroknes (t.v.) og André Vatne er fast 
ansatt ved smoltanlegget, etter at de sammen med 30 andre søkte stilling.  De to 
karene har forøvrig vært ekstrahjelp og tilkallingshjelp ved anlegget siden i fjor høst.

Finn Nordmo

Rune Andersen

Arve Brun

I Yara har en trofast medarbeider 

avsluttet etter lang tjeneste: Britt 

Svendsgård gikk av med uføre-

pensjon 31. mars.

Dagrun Johnsen



- Det har jo vært som å skifte dekk på en 
bil som er i fart, beskriver skiftleder Per 
Helge Svendsen på Skift 1.
- Denne tiden har vært tøff, med en helt 
vanvittig innsats. Nå er ting på plass, 
og det er bare en drøm å være på jobb, 
sier operatør Magne Olsen, som også er 
hovedverneombud i bedriften.

570 millioner til Glomfjord
Denne historien begynner 14. 
desember 2005, da REC-styret 
vedtok å bygge ut waferfabrikken i 
Glomfjord for 370 millioner kroner. 
De første om lag 225 skulle gå til 
utvidelse av produksjonslokalene 

med 2.600 kvadratmeter, og deretter 
skulle ovnskapasiteten økes med 
20 prosent. I vår har ledelsen i det 
internasjonale konsernet bevilget nye 
200 millioner for ytterligere styrking av 
Glomfjord-anlegget. Neste skritt - fase 
2 fra 2008, innebærer sterk økning i 
materialutnyttelsen, blant annet ved 
saging av langt tynnere wafere.
Dette siste året har REC dermed 
bidratt sterkt til en historisk bygge- 
og anleggsvirksomhet i Glomfjord 
Industripark. Innenfor veggene har det i 
perioden foregått en enorm flytteprosess 
av blant annet waferlinjer og ikke minst 
wafersager.

Operatør-knalltøft
- En periode hadde vi faktisk bemanning 
i 3 fabrikklokaler. Det har vært knalltøft, 
et tjyv-kjør for operatørene. Jeg ville 
nok ikke anbefale noe slikt på nytt, 
oppsummerer Per Helge på vegne av sitt 
skift.
For verden er nå engang ikke slik at 
når en wafersag, en waferlinje eller en 
grovvask flyttes, så er det bare å knipse 
med fingrene etterpå, så er man oppe og 
går med ordinær produksjon igjen. Slett 
ikke.
- Nei, ting skjer jo underveis i flyttingen, 
deler må byttes, utstyret må stilles inn 
på nytt, og hele tiden skulle vi oppnå 

- Samspillet i det å drive 
fabrikken samtidig med 
utbygging og flytting, 
har vært helt utrolig, og 
folk har vist en enorm 
innsats.

Fabrikkdirektør Tore Matre kan ikke 
få fullrost staben som har drevet i 
havn et særdeles krevende prosjekt 
etter en ekstremt stram tidsplan.
- I Porsgrunn sier de at man aldri 
ville klart dette ved fabrikken 
der nede. I ettertid ser vi da 
også at dette var et stunt, og 
gjennomføringen var helt marginal.
Imponerende for de innvidde er det 
at midt oppe i ”unntakstilstanden”, 
maktet REC ScanWafer i Glomfjord 
å prestere bedre enn budsjettert i 
fjor.
- Da vi gikk innledet prosjektet, var 
vi nok ikke klar over hvor kompleks 
det var. Med dagens kunnskap ville 
vi nok gått inn i planprosessen med 
større ydmykhet, i hvert fall med en 
annen tidsplan, innrømmer Tore.

bestemte måltall for produksjonen. Men 
noe av det positive er selvsagt at vi 
underveis har kunnet kvitte oss med en 
del gammelt utstyr, som er erstattet av 
nytt og automatisert. Sammen med ulikt 
løfteutstyr har dette gitt en ny og bedre 
hverdag for mange operatører.

Folk har et ekstra gear
- Mye misnøye da det stod på som verst i 
vinter, Magne?
- Litt murring har det vært i de verste 
periodene med mye løping fram og 
tilbake. Men mindre misnøye enn jeg 
egentlig hadde regnet med. 
- Folk har tatt det sporty?
- Ja, det er nesten som de folkene her 
har et ekstra gear å legge inn – når 
det butter imot så står de på litt ekstra! 
Jeg tror det har litt med det å gjøre at 
bedriften er ganske ung, og at mange 
som har vært en stund har litt eierforhold 
til det – at dette skal vi få til, mener 
Magne.
- …..som ikke har 1 dag fravær siden 
han begynte her i 2000 - det sier litt om 
gode holdninger! skyter Per Helge inn.
- 0 fravær, Magne?

- Tja, det har ikke høvd seg sånn…..
humrer operatøren.
- Nei, det er såpass spennende å være 
på jobb, at selv om jeg har vært urven 
noen dager, har jeg liksom ikke klart å 
holde senga.

Lettere på jobb
Selv om sjeldne gjester i fabrikkhallen 
aller først får bakoversveis av den 
rivende utviklingen som har vært 
ivolumer og utstyrspark, er også 
endringene i operatørenes hverdag 
åpenbar. Sterk automatisering og 
investering i hjelpeutstyr har eliminert 
det meste av tunge løft som var som en 
selvfølge i bedriftens enda yngre dager. 
Dette vet Magne Olsen mer om enn de 
fleste – han er veteran i REC ScanWafer 
og har så langt 4 år bak seg som 
hovedverneombud. 
- På wafersagene, der jeg holder til, har 
vi fjernet en masse merarbeid, og fått 
på plass mye løfteutstyr. Det er selvsagt 
ingen fordel å produsere 
syke mennesker, så det er flott at 
bedriften satser på dette. Mens vi
før måtte løfte tungt inn og ut av 

sagene, kan vi nå betjene dem 
nærmest med den ene hånda på 
ryggen.
Per Helge er av flere årsaker stolt av 
skiftet han leder.
- Disse folkene har en fandenivoldsk 
innstilling, og presterer uansett 
misnøye eller høyt arbeidspress. 
Skiftet har vært involvert i en god del 
produksjonsrekorder, både for døgn og 
uke, og med slike folk blir jobben min 
mye lettere.
- Dessuten tror jeg det er sunt med 
en god miks på alder, kompetanse og 
bakgrunn, og det er mange her med høy 
spisskompetanse. Det løfter også de 
andre på skiftet, mener han.

Etter vinterens race med omfattende 
flytting og bygging midt oppe i 
produksjonen, har roen endelig senket 
seg for REC ScanWafer-operatørene. Fase 

1 av stor-utbyggingen er gjennomført, og 
nå, i en forholdsvis rolig periode, spør 
produksjonen seg bare: hvordan fikk vi det 
egentlig til?

Skift 1 – én av mange bidragsytere til fortsatt høyt trykk i REC ScanWafer-produksjonen. Foran f.v. Per Helge Svendsen 
(skiftleder), Stian Baardsen, Marit Krokstrand, Kent Kvalnes, Ida Drevland, Magne Olsen (hovedverneombud) og Trond 
Nordli. Bak f.v. Anders Rossvoll, Magnus Wåtvik, Arnulf Marken, Åge Steinsvold, Lasse Norheim, Ranveig Bakken, 
Ronald Pettersen, David Madsen, Safet Omercevic, Frank Norum og Håkon Olsen.
Fritz Sneland, Rolf Nilsen, Siv Gjerløw og Inger-Helen Wallmann var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Hovedverneombud og operatør uten fravær, Magne Olsen 
(t.v.) og stolt skiftleder på Skift 1, Per Helge Svendsen.

Første fase ferdig.       Tøff tid.  
 OPERATØRENE HOS REC SCANWAFER HAR ET EKSTRA GIR:

- Helt fantastisk

Tore
Matre



Etter en lang og solid historie i Glomfjord, 
og samarbeid både med Statkraft, 
Hydro-bedriftene og ikke minst REC, tar 
Løvold AS et nytt og svært synlig skritt 
på industristedet. Egen butikk basert 
på Tools-konseptet er åpnet i Postens 
tidligere lokaler i Nordtrafikk-bygget.

REC og MBS
- Vårt primære marked er helt klart 
industrien i Glomfjord, pluss det lokale 
næringslivet. Men så kan vi også 
plassere en del småting i butikken som 
vil passe for hvermannsen, mener Martin 
Arne Nyheim, som er daglig leder i 
Løvold AS.
- Handelsstanden i Glomfjord sliter, men 
dere tør altså?

På initiativ fra MBS, og med 
REC-kontrakter i bagasjen, 
har Løvold inntatt Glomfjord.

- Bakgrunnen er for det første et veldig 
bra samarbeid med REC ScanWafer, der 
vi har et eget lager i inne i fabrikken og 
i samarbeid med Meløy BedriftsService 
fyller vi det opp 1-2 ganger i uka. Og det 
var nettopp MBS som spurte om vi kunne 
ta sjansen på å etablere forretning her.

Spennende for Willy
Og for å kunne pleie god kontakt også 
med øvrig næringsliv, ble det besluttet 
at butikken skulle plasseres utenfor 
portene. MBS leier ut personell, altså 
i første omgang butikkleder Willy 
Haugland, i neste én person til.
- Det er veldig spennende for meg å 
være med og bygge dette fra bunnen, 
innrømmer Willy, som den siste måneden 
har vært iført kjeledress og vært aktiv i å 
pusse opp lokaler og bygge forretning.
I Meløy er romsdalingen kjent gjennom 
jobb i Solhaug Entreprenør og utviklingen 

LØVOLD TIL GLOMFJORD:

Hand i hand med
MBS og REC

av boligfeltet Vollvikrabben på Ørnes.
- Jeg er veldig glad for at de ville ha 
meg med, og Glomfjord er selvsagt 
spennende, med alt som skjer her nå.
Både han og Nyheim er overbevist om at 
nærhet og oppfølging er oppskriften for å 
lykkes mede satsingen.

Lenge i Glomfjord
Så er ikke Løvold ferske på strøket.
- Vi har et langt og godt forhold til 
Glomfjord, gjennom samarbeid med 
både Statkraft, Hydro og ikke minst 
REC i dag. Målet er selvsagt å få alle 
bedriftene i parken som kunder, men 
i første omgang utvikler vi forholdet til 
REC, der et samarbeid med SiTech nå 
er på gang. Løvold forhandler alt av 
arbeidstøy og verneutstyr, håndverktøy 
og mekanisk forbruksmateriell, sier 
Martin.
- Flere av konsernbedriftene har store, 
sentrale avtaler på slikt utstyr, men 
handler også en god del utenom, og det 
er der vi skalkomme inn, med nærhet og 
oppfølging, mener Willy.

- Det dreier seg om nærhet og oppfølging, 
mener Martin Arne Nyheim (t.v.) og Willy 
Haugland i den splitter nye Løvold-butikken i 
Glomfjord.

- Spennende å bygge en butikk helt fra 
starten, synes Willy Haugland, som er 
utleid fra MBS for å være butikkleder 
for Løvold i Glomfjord.

Ferskingene Kristin, Øystein 
og Rita tok pinnen på 
strak arm sammen med 
veteran Trond: sammen 
med REC-kolleger på 
Herøya sprang de nylig 
Holmenkollstafetten. Nå skal 
Trond Nordli være streng 
oppmann og innpisker: 
- For neste år skal vi stille 
eget lag og konkurrere mot 
Herøya!

Kristin Steinsvold, Øystein Raade, 
Rita Jensen og Trond Nordli er tilbake 
i Glomfjord etter det som virkelig er 
vårens vakreste eventyr, gateløpet 
Holmenkollstafetten. Etter å ha 
konkurrert sammen med langt over 2.000 
andre lag, har de ikke mer ”gangsperra” 
enn at de allerede ser framover mot 
neste vår:
- Dette var sosialt og kjempegøy. Men nå 
skal vi få med oss resten av bedriften, 
slik at Glomfjord kan stille eget lag. Nå 
skal vi trene! Er de enig om.

Nybegynnere…
Da Tore Kornmo (teknisk sjef for REC 

Klar, ferdig…..
ScanWafer på Herøya og tidligere 
eliteløper i orientering) ringte, stilte de 
fire sporty opp, slik at waferbedriften 
kunne stille eget lag i bedriftsklassen. De 
målte opp sine etapper på hjemstedet 
i dertil egnet terreng, og forberedte 
seg etter beste evne noen uker på 
senvinteren.
- Hvordan gikk det med dere fire, da?
- Jeg ble nr. 138 i rangeringen på min 
etappe, forteller Trond.
- Og jeg ble ca. nr. 240, sier Øystein.
- 301! Opplyser fornøyd Rita.
- Jeg skal gjøre det bedre neste år, sier 
ikke mer! Smiler Kristin.
Nå vet de alt om folkemengden, at man 
bør finne sin etappe i god tid og ikke 
minst: kjenne etappen, slik at man kan 
tilpasse treningen i løpet av vinteren.

…en veteran…
Trond kan dette. Årets deltakelse var for 
ham den åttende, etter en årrekke på 
lag med lokale Hydro-kamerater i år da 
løpsaktiviteten i Glomfjord Industripark 
var langt større.
- Da vi satte rekorden vår i 1991, ble vi 
nummer 21 i bedriftsklassen – jeg tror 
faktisk det ville holdt til en 12. plass i år, 
sier han.
- Dersom vi trener en gjeng sammen 

og drar ned til Oslo samtidig, blir 
Holmenkollstafetten en veldig sosial og 
hyggelig opplevelse, mener Trond.
Nå skal han selv få og ta ansvar for 
at REC ScanWafer i Glomfjord stiller 
på startstreken med eget lag i Oslo 
kommende vår.
- Vi har utropt Trond til oppmann og 
innpisker for å få folk til å trene og holde 
fokus på neste års arrangement! Sier de 
andre.

…og ledelsen i ryggen!
En viktig drivkraft er selvsagt muligheten 
til å konkurrere mot kollegene på Herøya. 
Nå tror de det skal gå greit å få med folk 
til alle etapper, altså 15.
- Nå har vi også administrasjonen vår 
i ryggen - Tore Matre er jo selv glad i å 
løpe – så da blir det enda enklere å få 
dette til, mener de fire.
Bedriften deltar i dag i Bedrift-
Fjelltrimmen, bedriftsidrettslaget 
i industriparken og sponser 
treningsavgifter for sine ansatte.
- At vi stiller lag i Holmenkollstafetten 
kan sikkert virke positivt på det andre av 
fysisk aktivitet i bedriften vår, tror Kristin, 
Øystein, Rita og Trond.

Er det start-teknikk i Holmenkollstafetten de 
her rekonstruerer? Kristin Steinsvold, Øystein 
Raade, Rita Jensen og Trond Nordli deltok under 
gateløpet i Oslo midt i mai. Nå vil de ha flere av 
kollegene med for å stille lag neste år.



 Industrifolk    
Ansvarlig utgiver
Ulsnæs Værsågod

Kontakt
99 29 99 08 / 75 75 48 05
edmundul@online.no
Mølnvik 5,
8150 Ørnes

Tekst og foto
Edmund Ulsnæs

Layout
Edmund Ulsnæs
Jonas Bjørkli

Bildebehandling
Edmund Ulsnæs
Heidi Steiro

Design og trykk
Ulsnæs Værsågod

Alle, både i og utenfor Meløy, er imponert over omstillingen i Glomfjord-
industrien. Men klarer vi meløyværinger å omstille oss – i hodet?

Vi er ikke noe unntak fra resten av befolkningen når det gjelder behovet for trygghet. 
Endel ting må gjerne forbli slik de er, slik vi helt fra oppveksten er vant til at de skal 
være. Tenker du også av og til på hvor mye bedre vi ville vært rustet for framtiden, 
dersom vi var flinkere til å ønske endringer, istedenfor å vente så lenge at vi tvinges til 
å gjøre dem?

Mye bra i livet dreier seg om å sette seg noen få, overordnede mål for reisen, 
jobbe systematisk for å nå dem, og underveis sette seg nye mål. Har vi noen slike 
hovedmål i Meløy, og ikke minst: jobber vi sammen for å nå dem? Selvsagt finnes 
det mål, og på mange kanter jobbes det særdeles bra for å nå dem – suksessen i 
Glomfjord Industripark har for eksempel nesten ingenting med flaks og tilfeldigheter å 
gjøre. Men står vi samlet som meløyværinger, jobber vi skulder ved skulder og har et 
felles mål der framme?

La oss si at hovedmålet er å opprettholde dagens folketall. At ingenting er viktigere 
enn dét, for når vi blir færre, forsvinner tilbud, tjenester og arbeidsplasser som 
gjør at vi vil være her. Ingen blir på et sted der de ikke finner jobb. Da blir friluftsliv, 
kulturtilbud, kommunikasjoner og helsetjenester nesten for uviktig å regne. 
Spørsmålet er: kan vi si at alle i Meløy - uavhengig av slektskap, hudfarge, hjembygd 
og jobbtilhørighet – i så fall har dette understrekede hoved-hoved-hoved-målet klart 
for seg? 

På langt nær. Var det slik, ville det for eksempel bli slutt på det evige gnålet om 
at ”Glomfjord har for lite”, og ”Ørnes har nok”. Da ville tonen være at ”Meløy skal 

ha”. Og siden vi da alle var enig om at ”kampen” står mot Bodø, Oslo og 
andre trekkplastre, ville vi konsentrere oss om å slåss sammen for at vår 
region skal få tilbud, muligheter og arbeid som får folk til å bli. Ikke hvor i 
kommunen det plasseres.

Den hyggelige delen av dette er at ting tilsynelatende blir bedre. 
Bygdemotsetningene er i ferd med å brytes ned. Ørnes skal bygges sterkere 
som handelssenter. Det er riktig å bruke store ressurser på Glomfjord 
Industripark, som nærmest spyr ut arbeidsplasser i disse medgangstider. 
Og Halsa skal være et senter for havbruk og fiske. Dessuten arbeides det 
på flere fronter for å bygge en felles identitet, profilering av kommunen, 
kontakt med utflyttere, rekruttering av arbeidskraft, muligheter for høyere 
utdanningstilbud, etablering av nye forretninger.....

Likevel blir det mange festtaler dersom vi ikke er enig om hva hovedmålet 
er, og ikke jobber skulder ved skulder. Og selv om hver og en av oss 6.800 
har en liten del av ansvaret, må noen ta større ansvar enn andre. En slik 
gruppe er våre politisk valgte i kommunestyret, som også er barn av sin 
tid, av sine bygder og med sine holdninger, og med en kanskje litt for høy 
gjennomsnittsalder. Har våre politikere hovedmålet klart for seg, og hvordan 
det skal jobbes for å nå det?

Edmund Ulsnæs
REDAKTØR/UTGIVER

Jeg har vært skeptisk til kvotering av kvinner, både i ledende stillinger og i bedriftsstyrer. Først og fremst 
fordi jeg selv ikke ville like å føle at jeg fikk jobben fordi jeg var kvotert. Men samtidig ser jeg jo at det 
går altfor sakte fremover. Wenche Olsen i portrettintervju med bladet Petro & Industri

På lederplass

Det snør det snør, Kom mai du skjønne milde og det snør. Jeg som daglig leder ved PQ Norge har 
ordet denne gangen. Han Edmund sa at det var min tur, jeg har så mange rare tanker i hodet, sa 
han, hva han nå mente med det.  Det første som da slo meg: ”Ka farsken - ska vi fyr førr kråkan?”

Det sies på folkemunne at det første vårtegnet i 
Glomfjord er at man ser handtaket på gressklipperen i 
hagen! CO2-effekten, flittig omtalt i media, har ikke hørt 
om Nord-Norge. Det snør i mai og snøen ligg til langt 
utpå sommeren. Glomfjord vinterstid er et sant kaos 
av snøhauger på vei og er full av is og snø. Fortau er 
sommerfenomen. Eldre folk med en ”rask” og rørlig 
rullator må gå midt i veien for rullatoren har ikke skia.

Hvorfor er det sånn? Jo, sier enkelte, det snør. Jaja 
det er greit, men det snør på Mo også, men der er 
gaten tørre midtvinters, ingen snø og is. Hvorfor? Jo, 
de har industripark og bruker spillvarme fra parken til 
å holde byens gater fri for snø og is! De har til og med 
egne selskaper for å gjenvinne energi i alle former og 
omdanne det til dertil egnet energi, som det så fint 
heter.

Ja men for sv… det har også vi også, industripark. I 
Glomfjord. ”Ka ska e gjær uten gjær?” sa gubben, han 
hadde kjøpt 10 kg sukker, men glemt gjæra. Hva ”gjær” 
vi med spillenergien når vi har glemt å bruk den, foruten 
det å varm kråka og torsken?

I de nærmeste årene er det store ting på gang i 
Glomfjord, store utbygninger, parken skal utvides, 
fabrikker skal ekspandere og sentrum legges om. 
Rundkjøring skal bort, og takk for det!  Det her betyr 

nye gater, mange nye arbeidsplasser, mer folk og nybygging, folk må ha hus.

Og da kommer essensen i mitt lille tankespinn. De unike muligheter dette gir oss til å 
bruke spillvarmen fra bedriftene og distribuere den som fjernvarme. Oppvarmede gater og 
parkeringsplasser, ingen snø og is - vinteren i Glomfjord vil bli en lek. Nybygg får fjernvarme til 
oppvarming, miljøvernministeren vil juble, og vi kan kanskje kopiere Mo Industripark, skape en ny 
energibedrift.

Bare en rar tanke, men en herlig en, drømme om snøfrie Glomfjordgater nå som vi går mot en 
forhåpentlig het sommer? Ha en fortreffelig god sommer.

En vinter med fjernvarme? (og litt om kråker)

Trond Fagerli
Fabrikksjef, PQ Norge Silicates“

La oss derfor ikke snakke om reiseliv i tradisjonell forstand, men utleie av arealer til rekreasjon. Den 
snaue halve millionen av oss her nord disponerer med andre ord enorme verdier i form av en ressurs 
som det stadig blir mindre av, nemlig plass.  Lederartikkel i avisen NæringsRapport, Tromsø.

“



Spørsmål og observasjoner satt løst 
ved Marine Harvest sitt lakseslakteri på 
Halsa, da 9-åringene fra Glomfjord skole 
kom på besøk. Elevene, sammen med 
faglærer Anita Kolberg, fikk se hvordan 
laksen bløgges, sløyes og renses og blir 
til lekker mat. Og selvsagt måtte flest 
mulig forsøke å holde laksen, som blir 
stor i små barnehender.

Mange knagger
- Dette har elevene kjempeutbytte av, 
garanterer faglærer Anita Kolberg.
- Det de sitter igjen med er veldig bra når 
de får så mange knagger å henge det på. 
De opplever så mange ting på én dag, 
at dette fester seg hos dem på en helt 
annen måte enn dersom vi bare hadde 
lært om dette på skolen.
- Elevene er interessert?
- Ja, absolutt, de er kjempeengasjert 
og snakker masse om dette. Nå skal vi 
skrive og tegne om det vi har opplevd, og 
sende brev til de vi har besøkt, sier Anita.

Viktig markedsføring
- Vi har også kjempemye igjen for dette. 
Det er viktig for oss å markedsføre oss, 
og det er et viktig tiltak i rekrutteringen til 
næringa vår, forteller Siv Bloch, som ved 
Marine Harvest-anlegget i Glomfjord er 
den som koordinerer samarbeidet med 
skolen Smolt-produsenten tegnet 
partnerskapsavtale med Glomfjord-
skolen for 6 år siden, og et 
undervisningsopplegg ble laget for 
daværende 4.klasse, som nå er blitt 
avgangselever. Siden dette har man fulgt 
opp elevene på 4., 6. og 10. trinn.
- Under første besøk forteller vi om 
anlegget vårt. Neste gang har vi gjerne 
med oss fisk som vi dissekerer, og tar 
ut de ulike delene. Etter dette jobber 
elevene med å skrive og tegne og med 
plansjer. Og så har vi en fast tradisjon 
med å komme med julegaver til dem, 

forteller Siv.
Elevene får også forsøke seg på     
 å lage mat av fisk, enten ute i det fri eller 
ved skolekjøkkenet. 

- Ikke for tidlig
Siv forteller at elevene er veldig motivert 
og engasjert.
- Og jeg synes ikke det er for tidlig 
å begynne med dette når de går i 4. 
klasse. De er veldig interessert, og på 
denne måten får de i det minste vite at vi 
finnes her i Glomfjord. For vi ser at svært 
mange voksne heller ikke vet mye og det 
næringslivet vi har lokalt, og da kommer 
gjerne denne informasjonen gjennom 
barna.
Hennes egen bedrift bruker nokså mye 
ressurser på samarbeidet meed skolen.
- Vi har også fått henvendelser fra andre 
skoler om partnerskap, men har rett og 
slett ikke kapasitet. Oppfølgingen av 
Glomfjord skole krever en god del arbeid, 
og det er mye som skal koordineres 
når vi for eksempel skal ut og besøke 
bedrifter.

Positiv smitte
Dette var en skikkelig god dag på arbeid! 
Klassen var så engasjert og positiv at 
det smittet over på oss med en gang! 
sier fabrikksjef  ved slakteriet, Asbjørn 
Torrissen.
- Det er et langsiktig 
arbeid å få høynet 
statusen til yrket, 
så det er viktig å 

begynne tidlig. I denne sammenheng er 
det viktig at klassene kommer og ser hva 
som faktisk skjer ute i bedriftene.

Stoler på gode minner
Driftsleder André Spigseth ved smoltan-
legget i Glomfjord sier han og de ansatte 
gjør sitt for å styrke rekrutteringa til 
bransjen.
- Avtalen med Glomfjord skole satser vi 
på fordi vi tror det er viktig å vise frem 
denne næringa på et tidlig stadium slik at 
ungene skal ta med seg dette som posi-
tivt og spennende. Når vi da tar kontakt 
med dem i 10. klasse, har vi tro på at de 
husker oss med gode minner og at de 
forhåpentligvis vil velge videre skolegang 
innenfor næringa, ta fagbrev og eventuelt 
gå videre på høyskole og universitet.
Glomfjord-anlegget til Marine Harvest er 
ett av landets største settefiskanlegg for 
laks og ørret, og da har man en viss plikt 
til å jobb med rekruttering, mener André.
- Utfordringen for at ungdom i dag skal 
velge oppdrettsnæringa ligger nok i stor 
grad på beliggenheten av anleggene 
– ofte i utkantstrøk og ved åpne hav. Her 
har distriktene en stor oppgave foran 
seg, for å gjøre små plasser attraktive å 
bosette seg på.

“
Sjekk

den laksen!

Det ble stor stas, mye å lære og 
sterke opplevelser for 4. klassingene 
ved Glomfjord skole. Nylig reiste de 
med Marine Harvest til Halsa for å 

se hvordan fiskefôr lages og laksen 
slaktes.

- Se den svære fisken!
- Kan jeg få holde den?
- E det der blod? Det ser 
ut som milkshake!

Det ble et hyggelig innslag i arbeidsdagen også for 
fabrikksjef Asbjørn Torrissen, da 4. klasse ved 
Glomfjord skole kom på besøk. Et høydepunkt er 
selvsagt å holde de flotte fiskene med hendene.

Og vel tilbake 
i Glomfjord 
spanderte 
Marine Harvest 
pizza og brus.

På Halsaturen fikk også fôrprodusent EWOS besøk, 
her representert ved Kjell-Linas Solhaug. Foto: Anita Kolberg.

- Vil du danse med meg i plastsokker her på lageret? 
Ja, så kom igjen, da, så svinger vi oss!

Mange store øyne observerer slakteprosessen...



 

Nærmest uvanlig med dagens stramme 
arbeidsmarked: god søkning på stillinger. 
Bedriften er REC ScanWafer.

- Ja, antallet søkere på stillingen som produksjonssjef var bra, 
bekrefter fabrikkdirektør Tore Matre.
Ansettelsesprosessen for Petter Breiviks etterfølger har tatt tid, men i 
disse dager siles de mest aktuelle kandidatene ut. En beslutning om 
hvem som skal få et tilbud, er nært forestående.
- Nå skal vi også ansette produksjonssjef for såkalt gul resirk, og 
assisterende produksjonssjef. Pluss at vi generelt forsøker å knytte til 
oss flere ingeniører. Men dette markedet er ekstremt stramt for tiden.

God søkning
om

 fo
lk

Tre karer som lenge har utført arbeid for Hydro Pro-
duction Partner, men som først nå er fast på laget, 
er Remi Pedersen og brødrene Roar og Viggo 
Nygård. Alle er tilknyttet Bygg & Anlegg fra 1. juni. 
Remi jobbet i mange år som snekker for flere av 
kommunens byggentreprenører, og en periode for 
Selstad Snekkeribedrift, før han i 2001 kom til HPP. 
I all hovedsak har han etter dette vært opptatt med 
oppdrag for REC ScanWafer, med base i den gamle 
Likeretteren – i lokalene etter ”hanskefabrikken”. 
Det er nemlig her at innmat og isolasjon fra ovnene i 
waferfabrikken byttes etter faste intervaller. Roar har 
til nå vært innleid gjennom firmaet Brødrene Nygård 
sammen med sin bror, men har nå altså valgt å 
takke ja til fast jobb. Han begynte sin yrkeskarrière 
som landbruksvikar, men har gjennom årene jobbet 
med mye forskjellig, ikke minst fiske.

Roar Nygård

Willy Haugland

Tidligere produksjonssjef Petter Breivik 
skal erstattes, og søkningen på still-
ingen har vært god.

Si Pro har flyttet
Det er god grunn til å grat-
ulere de ansatte i Si Pro, 
som får en annen arbeids-
hverdag på plass i splitter 
nye lokaler.

I senere utgaver skal vi selvsagt invitere 
oss selv på besøk til resirk-bedriften 
som vokser raskt i “kjølvannet” av REC 
sin wafersatsing i Glomfjord. Her og nå 
bringer vi noen bilder fra innspurten mot 
innflytting.   

Tendenser til trafikk-kork da produk-
sjonsutstyret ble flyttet fra Likeretter-
en til bygget som Meløy Eiendom har 
satt opp for leietaker Si Pro.

Involverte entreprenører inspiserer bygget før 
overtakelsen. Prosjektleder Terje Winther i 

mørk jakke midt i bildet.

Produksjonslokalene slik de så ut 
noen dager før innflytting.

Remi 
Pedersen

Willy Haugland har meldt overgang fra butikk til…..

butikk. Den tidligere Byggkjøp/Solhaug Entreprenør-

mannen er nå en del av ”personalbanken” i Meløy 

BedriftsService, og skal lede Løvold-butikken i Glomfjord 

sentrum. Før 36-åringen kom til Meløy, arbeidet han både i 

vaktselskap, som maler og flislegger. Den siste tiden har han 

også vært sentral i utviklingen av boligfeltet Vollvikrabben i 

kommunesenteret. Sammen med seg i butikken skal Willy ha 

Tom Eilertsen, som er ansatt i MBS fra 1. juni.

Har du tips Om folk? 
Ny i jobb, bytter jobb, ute i 
permisjon, jubileum, giftemål 
eller fødsler? 
Kontakt Edmund på 
edmundul@online.no eller 
99299908.
Neste utgave av Industrifolk 
kommer i månedsskiftet 
august/september.



Ute etter nyheter og informasjon 
fra Glomfjord Industripark? 
www.glomfjordindustripark.no.

Nordlandsforskning intervjuer i vår 
bedriftsledere og fagforeningsledere i 
Glomfjord Industripark. Sluttrapporten 
blir viktig i omorganiseringen av 
parken, og i arbeidet med å lage en 
”forretningsplan”.

Ledere i de 14 park-bedriftene - lederne i 
de største fagforeningene. Alle skal i vår 
intervjues av seniorrådgiver Einar Lier Madsen 
i Nordlandsforskning. 
- Hvordan kan Glomfjord Industripark 
organiseres for optimal betjening av 
dagens bedrifter og for å kunne legge til 
rette for videreutvikling og nyetableringer? 
Sammenfatter Lier Madsen problemstillingen i 
sin invitasjon til samtale.

Dialog og koordinering
Suksesshistorien er kjent langt utenfor Meløys 
grenser: ensidig industrivirksomhet er blitt til en 
bedriftsklynge med en rekke ulike, sterke og til 
dels internasjonale bedrifter. Det totale antall 
årsverk er, bemerkelsesverdig nok, opprettholdt 
og økt, her ute i periferien. Omsetningsveksten 
har vært voldsom.
- Nå er det behov for å utvikle parken 
videre, både i forhold til drift og utnyttelse av 
samlokaliseringen og framtidige utfordringer og 
muligheter, skriver Lier Madsen i sin intervju-
invitasjon.
Bedriftslederne ser at tett dialog dem imellom, 
og god koordinering av felles behov, må til for 
å utvikle og utnytte industriparkens muligheter 
best mulig.

Lage forretningsplan
Nordlandsforsknings intervjurunde er lagt til 
mai og juni. Deretter analyse og oppbygging 
av en rapport som skal presenteres for 
bedriftslederne i et sluttseminar innen utgangen 
av september.
- Dette prosjektet dreier seg om å legge 
grunnlaget for en ”forretningsplan” for 
industriparken. I neste omgang er et viktig 
spørsmål: Hvordan kan det legges til rette for 
industriell videreutvikling i parken? skriver han.
Nå er det den allerede fungerende 
prosjektgruppa for Glomfjord Industripark som 
blir styringsorgan for arbeidet hans, og med 
Meløy Næringsutvikling som kontaktpunkt.

Er du blant dem som sliter med å huske at 
Glomfjord Industripark har byttet telefonnummer? 
Det gamle og gode, altså 75 71 91 00, har Yara 
tatt med seg inn i sitt nye sentralbord som styres 

fra Langesund, og på dette nummeret når du altså 
kun de Yara-ansatte i Glomfjord. Hva så med 

andre bedrifter og ansatte? Jo, værsågod ”Det 
nye nummeret er: 75 71 99 00”. 

Nytt telefonnummer 75719900

Historisk stor i fjor 
– mer normal i år. Det 
er klart for ny revisjon-
sstans i Yara.

- Ja, selve vedlikeholdsstansen, 
som består i om lag 130 ulike 
jobber, er beregnet å skulle ko-
ste om lag 3,5 millioner kroner. 
Det er omtrent som vanlig, men 
så har vi en del større prosjekter, 
da, forteller koordinator Håkon 
Taraldsen.
Altså større jobber der det er 
hentet inn egne prosjektmidler.
- Det første er den nye kjelen 
som vi monterte i fjor, der skal 

det inn nye spiraler og gjøres 
ulike modifikasjoner. Kjelen gir 
ikke den kapasiteten den skulle, 
men dette er en reklamasjons-
sak, det er leverandøren som 
kommer opp med folk.
I tillegg skal det skiftes masse 
i en reaktor på ammoniakkren-
seanlegget, og et gear på en 
kompressor – hver av disse job-
bene er kostnadsberegnet til 1,5 
millioner kroner.
- Vi leier inn 50 HPP-ansatte, 
HPP henter inn 28 personer fra 
andre firmaer, og vi leier inn 13 
andre til de større prosjektene, 
opplyser Håkon.

Stanser snart”Alle” bedriftene vil ha 
lærlinger. Formidabelt trykk 
på Opplæringskontoret 
MBS. – Etterspørselen er 
dobbelt så stor som i fjor, 
opplyser ”headhunter” Finn-
Åge Pettersen.

Årets booking av lærlinger startet i 
februar/mars og er mer ressurskrevende 
enn noen gang. Innmeldt behov fra 
bedriftene er på omlag 70 lærlinger i år. 
55 forhåndsavtaler og lærekontrakter er i 
boks så langt, og nå jobbes det med å få 
på plass de siste 15 lærlingene.
- Dette er i praksis det dobbelte av i fjor, 
og arbeidet med å rekruttere lærlinger er 
mer ressurskrevende enn noen gang før, 
forteller opplæringskonsulent Finn-Åge.
Reiser, overnattinger, intervjuer, 
koordinering med bedriftene. Han er som 
en headhunter å regne.

Hele landet
Punkt 1 i letearbeidet er den 
videregående skolen i Glomfjord. Men, 
når forsyningen derfra ”bare” er innpå 
35 avgangselever, og mange av disse 
allerede er booket til Statoil, Norske Skog 
og andre steder i landet, da blir det fort 
skrapet ved MVGS.
- Så da må vi ut i resten av landet, 
og da blir det mer ressurskrevende. 
Det første vi gjør, er å gå gjennom 
formidlingslistene for å se om det er noen 
fra Meløy ved andre skoler i fylket. Og 
via vårt nettverk kommer vi i kontakt med 
videregående skoler i resten av landet, 
for å finne kandidater der. Kanskje 
mangler noen læreplass, eller de har lyst 
til å flytte på seg.

Bytte fag?
- Og så er det slik at for eksempel innen 
elektro, der utdannes det langt flere enn 
det finnes læreplass til?
- Ja, for eksempel har vi nå 8 elever fra 
elektrofag i Meløy som trenger plass, 
mens vi har bare 3-4 tilgjengelige 
plasser i faget i Meløy. I en slik situasjon 
kontakter vi elevene for å høre om de 

kan tenke seg læreplass i et annet fag. 
For det kan de, mot å ta en del teori 
og en tverrfaglig eksamen underveis i 
læretiden. Mange er veldig fornøyd med 
slike fagbytter.
- Men slik skal det da ikke være?
- Nei, men dette har med dimensjonering 
å gjøre, hva som kommer ut av 
videregående skole og det bedriftene 
kan tilby av læreplasser. Fylket burde ha 
kuttet klasser innenfor bl.a. elektrofag 
for og regulere dette slik at det ikke 
kommer ut for mange elektrikere. Men 
ingen vil jo kutte klasser når søkningen 
er formidabel.

MBS-rekorder
REC SiTech bidrar sterkt til 
etterspørselen etter lærlinger denne 
våren. Bestillingen er klar: hele 14 
lærlinger skal på plass! Mens ”storebror” 
REC ScanWafer ber om 8, og Yara 10.
- I samarbeid med Nordland 
fylkeskommune jobber vi for å kunne 
hjelpe alle bedriftene, og jeg tror jo at vi 
skal klare det. Men det er ingen tvil om at 
jobben er stor…
REC ScanWafer, REC SiTech og 
Yara er ikke overraskende de største 
etterspørrerne. Samtidig ber stadig flere 
Meløy-bedrifter om formelt samarbeid 
med Opplæringskontoret MBS. Det er 
ikke lenge siden Industrifolk markerte 

Søker lærlinger
BEDRIFTENES “JAKTSESONG” ER I GANG:

Han kan nærmest smykke seg 
med tittelen headhunter, Finn-
Åge Pettersen, som nå jakter på 
lærlinger til lokale bedrifter.

Intervjuer om parken

”jubiléet” for 25 medlemsbedrifter – i år 
passerer tallet 30… De siste ankomne 
lærebedriftene som ønsker å samarbeide 
med Opplæringskontoret er: SEMEK AS, 
Halsa Auto AS og Arnulf Hansen & CO 
AS.
- Og mens vi den siste tiden har 
administrert om lag 80 løpende 
lærekontrakter, passerer vi 100 i løpet av 
året, sier Finn-Åge.

REC SiTech: fabrikksjef Øyvind 
Tvedt (t.v.) og hovedtillitsvalgt Terry 
Whittall satser sterkt på inntak av 
lærlinger.

Skifte av kjel i 
Syrefabrikken var det 
største enkeltprosjektet 
under fjorårets revisjons-
stans i Yara Glomfjord. 
Nå viser det seg at kjelen 
ikke yter det den skal.



Buffertank, import og
økt produksjon

Sentrale Yara-karer i 
byggingen av ny og 
gigantisk syretank i 
Glomfjord: f.v. Pål Hestad, 
Håkon Taraldsen, Jon 
Roger Pedersen og 
Gunnar Estensen studerer 
tegningene av den 21 
meter høye konstruksjonen 
som skal reise seg bak 
dem på bildet. På den 
tredimensjonale tegningen 
til venstre ser vi hvordan 
tanken vil ruve.

21 meter høy, 19 i diameter. Den nye 
lagertanken for salpetersyre skal romme 
inntil 6.000 kubikkmeter – dette innebær-
er en buffer som tilsvarer 5-6 døgn med 
produksjon i Syrefabrikken, mot bare 1 
døgn i dag. 

Kjapp nedbetaling
- Økningen i syreproduksjonen som 
denne tanken gir oss, utgjør mellom 
40 og 70.000 tonn mer i ferdig gjødsel. 
Tanken er nedbetalt på ett år, forteller Pål 
Hestad, driftssjef i produksjonen.
Investeringen er altså uomtvistelig god 
på kort sikt. Samtidig er den strategisk 
viktig på sikt:
- Dette er vårt største prosjekt i år, og det 
første, store skrittet i forhold til 2010-mål-
settingen vår, altså at vi skal produsere 
100.000 tonn mer gjødsel enn i dag, og 
redusere de faste kostnadene med 20-30 
millioner kroner.

Stopp = 0 problem
Bakom de hyggelige gevinst-tallene er 
det flere faktorer som kan forklare hen-
sikten med å øke lagringskapasiteten for 

salpetersyre dramatisk.
- Dersom stopp i løypene i Fullgjød-
selfabrikken, kan syreproduksjonen 
nå fortsette for lager. Og ved stopp i 
Syrefabrikken trenger man ikke stanse 
produksjonen av mineralgjødsel, forklarer 
prosjektleder Jon Roger Pedersen.
- Hvert år må vi redusere produksjonen 
fordi vi har dårlig lagerkapasitet. Med 
stans i Fullgjødselfabrikken har vi i dag 
bare 800 kubikkmeter syrelager, og det 
utgjør mindre enn 1 døgns produksjon. 
Derfor har stans i løypene ofte betydd 
reduksjon i Syrefabrikken, og andre ve-
ien, forteller Gunnar Estensen og Håkon 
Taraldsen, som er sentrale i syretank-
prosjektet.

Importerer syre
To forestående begivenheter skal også 
høste fordeler av at lagerkapasiteten 
øker dramatisk:
- Kommende revisjonsstanser kan gjen-
nomføres raskere fordi syreproduksjonen 
ikke må vente til gjødselløypene kjøres 
opp, mener de.
- Og når resten av Prilletårnet skal reha-

biliteres neste år, har vi lager for flytende 
KS, slik at vi unngår den kostbare løsnin-
gen med å ha innleid lagerbåt liggende.
Og ikke minst:
- Vi skal importere syre fra Yara-fab-
rikken i Porsgrunn, slik at vi kan lage 
mer gjødsel. I dag utnyttes bare om lag 
70 prosent av kapasiteten i Fullgjødsel-
fabrikken, som nå kan økes betraktelig, 
opplyser Pål. 
- Økt bufferkapasitet gir oss muligheter 
til å tenke helt nytt i strategien med å 
optimalisere NPK-fabrikken.

Ferdig ved nyttår
Mer om prosjekt syretank: nå er anbud 
på grunnarbeid, fundamentering og 
lagertank hentet inn lokalt og nasjonalt. 
Leverandører er valgt ut, og grunnarbei-
dene innledes tidlig i juni. Anbudsfore-
spørsler på rør-, elektro- og automasjon-
sarbeider sendes ut i disse dager. Etter 
fellesferien kommer lagertanken, som 
monteres midt i september. I januar skal 
prosjektet etter planen være gjennomført.

• Yara bygger ny, gigantisk syretank i Glomfjord.
• Dette er en viktig del av 2010-strategien om økt produksjon og 
 langt lavere kostnader.
• Investeringen på 20 millioner kroner betaler seg på under 1 år.
• Glomfjord-fabrikken skal importere syre fra  Porsgrunn for å øke 
 produksjonen ytterligere.

 

Vårens ekstrapott på 200 millioner kroner bruker REC 
ScanWafer til å beholde mer verdiskaping i Glomfjord.

- Den opprinnelige summen for denne utbyggingen var 370 millioner kroner 
som var basert på 8 ovner og tilsvarende økning i nedstrømskapasitet. Ekstra-
bevillingen omfatter en ekstra ovn og en videre økning i nedstrøms og en 
erkjennelse av at vi i større grad vil ta vare på resirken våre, opplyser Tore 
Matre.
I dag sendes ingoter fra de såkalte GTI-ovnene til Japan for skjæring og 
produksjon av wafere.
- Denne verdiskapingen ønsker vi å beholde og prosessere i Glomfjord, 
istedenfor å sende det fra oss.

Skaper mer lokalt

Observante lesere la 
merke til feil-merkingen 
av forrige utgave. Bladet 
som ble distribuert i 
månedsskiftet mars/april 
var nummer 2 i 2007. 
Mens det er denne 
utgaven som er nummer 
3...

:-)

“

Økningen i syreproduk-
sjonen utgjør 40-70.000 
tonn i ferdigvare. Tank-
en er nedbetalt på 1 år.
PÅL HESTAD (driftssjef i poduksjonen)
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- Hvordan trives i Hydro Production Partner, Claus?
- Der trives jeg veldig godt, det har jeg alltid gjort. Jeg har alltid blitt godt 
mottatt, stort sett alltid hatt interessant arbeid. Det viktigste er jo hva man 
føler – hvis man synes det er gjevt å stå opp om morgenen for å gå på 
jobb, ja, så trives man, og slik har jeg alltid hatt det.

- Det er blitt noen år i Meløy, nå?
- Ja, det er vel 31 år i år siden jeg flyttet hit fra 
Danmark. Årene går fort! Jeg hadde en kamerat der 
nede som var fra Meløy, og han inviterte meg med 
oppover på ferie. Da møtte jeg min nåværende kone, 
og så ble det jobb på Hydro fra 1976.

- Og hjemme i Danmark utdannet du deg som 
kjelsmed?
- Ja, det eksisterer vel ikke nå lenger, men det 
tilsvarer omtrent mekaniker. Jeg gikk i 4-årig lære fra 
jeg var 15, og tok teknisk fagskole. Etter noen år i 
arbeid i Danmark, havnet jeg i Meløy.

- Og her har du vært trofast HP-mann i alle år?
- Ja, jeg begynte jo på verkstedet på Øvre Område 
den gangen. Stort sett har jeg vært her, litt på 
verkstedet på Nedre Område, og på forskjellige 
oppdrag i Fullgjødselfabrikken. Jeg har jobbet med 
sveising, rørlegging, konstruksjoner og ulikt mekanisk 
arbeid. 

- Du er snart 65 år, og en av de eldste i 
industriparken?
- Ja, jeg er kanskje det? Jeg var jo en av dem som 
fikk tilbud om å gå av på 58 +, men takket nei. Så 
lenge jeg trives, blir jeg her til de kaster meg ut, og 
det blir vel til 67 år. Det er da bedre å gå på arbeid 

enn å være hjemme. Det er da ille nok å gå hjemme nå som jeg er 
sykemeldt med skulderen min!

- Claus på fritiden, da?
- Da slapper jeg av, stort sett. Jeg er nok ikke noe friluftsmenneske, jeg 
har riktignok en nordlandsbåt nede i naustet som vi har hatt mye glede 
av, men den skal jeg forsøke å få solgt. Tja, vi tar oss noen ferieturer når 
det blir sommer, jeg og kona. Da hekter vi campingvogna bakpå bilen og 
kjører til Danmark, der jeg fortsatt har min far i live, og en søster. Ja, og så 
har vi jo 5 barn som er bosatt rundt i landet. 

Alder:
Bosted:
Stilling:
Aktuell: 

64
Ørnes
Sveiser/platearbeider i HPP
Dansken med 31 års fartstid er en av de 
aller eldste i Glomfjord industripark

Claus Renée Berg

Så har MBS Kompetanse 
debutert med hell på høyere 
nivå…

14 ledere fra Meløy-regionens næringsliv 
kan i vår smykke seg med 89 nye studi-
epoeng, etter å ha gjennomført lederkurs 
i regi av MBS.
- Det er krevende å stå i lederjobber og 

gjennomføre et studium på såpass høyt 
nivå. Men frafallet har vært ubetydelig, 
og forelesningene har i all hovedsak fått 
gode tilbakemeldinger, så vi er veldig 
fornøyd, opplyser May Helen Sørsandmo 
i MBS Kompetanse.
Industrifolk tittet innom under den siste 
av i alt 7 samlinger, der Bjørn Sleipnes 
fra Nordlandsbanken og Tore Matre fra 
REC ScanWafer foreleste om ressurs- 

og økonomistyring i en bedrift. Av andre 
emner underveis kan nevnes grupper og 
kommunikasjon, ledelse, organisasjoner 
og endring, samt kompetanseutvikling.
- Det blir gjennomført lederkurs også i 
høst, og Studiesenter Salten skal gjen-
nomføre flere kompetansegivende kurs, 
forteller May Helen.

Ledere lærte ledelse

Lederkurs i regi av MBS Komp-
etanse. Foreleser er Bjørn Sleipnes, 
og langs bordet mot venstre ser vi 
Odd Eilertsen (Byggmakker Vågahol-
men), Erna Hyttan (A.Hansen & Co. 
Vågaholmen), Sverre Monsen (Nord-
tun HelseRehab), Lisbeth O. Reindal 
(Nordtun HelseRehab), Pål Kyrre Hå-
gensen (Nordtun HelseRehab), Jan 
Tore Roksøy (Meløy Energi), Gunnar 
Langfjord (Meløy Energi), Vivian 
Storøy Johansen (delvis skjult, REC 
SiTech) og Anita Seljeseth (REC 
SiTech). Med ryggen til sitter Tore 
Matre, REC ScanWafer.

En Yara-mann stilte opp for MBS 
da meløyværinger ville lære mer 
om fotografering… 

10 engasjerte, og nå fornøyde, deltakere brukte 
nemlig 5 kvelder i vår sammen med instruktør 
Dagfinn Kolberg, som i industriparken jobber for 
Yara Glomfjord. Først teori innendørs, så ut for å 
teste ut lærdommen i praksis. Deltakerne, mange 
ansatt i industriparkbedrifter, fikk vite mer om 
hvordan det digitale bildet blir til og hvordan kam-
eraet er bygget opp, brukes og vedlikeholdes. Ute 
i felten arbeidet fotoentusiastene blant annet med 
komposisjon, objektiver, landskapsbilder og blitz. 
Og i etterbehandlingen inngikk selvsagt arkivering 
og bruk av programvare og redigeringsverktøy på 
datamaskin.

Gøy med foto! Foran: Inger Brun, Egil Kolvik. Midten: Regina Lorig, 
Åse Flaat, Tom Arntzen. Bak: Dagfinn Kolberg (kursleder), Ann Kris-
tin Sundsfjord, og skjult mellom disse to: Frank Meløysund. Foto: 
May Helen Sørsandmo

...og gøy 
med foto
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Når SiPro-bygget nå er skjøtet sammen med restene av 
Kompressorhallen, spør vi uinnvidde oss hvorfor den 
gulfargede utstikkeren blir stående? Svaret skal være 
at her står det trafoer som tilhører Yara, og kostnaden 
ved å bygge inn disse inngår ikke i prosjektet der Meløy 
Eiendom setter opp lokaler for Si Pro. 

Meløy Turistkontors Randi Tinnan deltok under vårens 
re-åpning ved Svartisen Turistsenter. Her sitter hun og 
vert Malin Arntsen (t.v.) i Keiser Wilhelm-salen, og 40 
gjester deltok under arrangementet som inneholdt gode 
matopplevelser, informasjon om Svartisen-planene og 
kulturelle innslag.

17 måneder etter oppstarten framstår 370-
millionerutbyggingen hos REC ScanWafer som nærmest 
fullført utendørs. I vår består uteaktiviteten i ulik sluttføring. 
Og innendørs fortsetter jobben med å doble produksjonen 
i forhold til tidligere. Og staben vokser – vi registrerer at 
bedriften selv opererer med et ansatt-tall på om lag 200.

Ørnes sentrum vokser i vår på den bokstavelige måten. 
Når leira er ferdig utfylt til høsten, åpner gjeldende 
reguleringsplan for inntil 15.000 kvadratmeter med nye 
forretningslokaler, og oppføring av inntil 30 leiligheter. 
Riksveg-traséen skal flyttes, og avkjøringen til dagens 
Ørnes 2 løses ved rundkjøring.

REC SiTech vokser fort, og rask vekst stiller sterke krav til 
en velfungerende organisasjon. Et viktig satsingsområde 
er helse, miljø og sikkerhet, og nylig gjennomgikk alle 
verneombudene 40-timerskurs der dette var sentrale 
emner.  Her ser vi f.v. Richard Krogh, Tomas Bringe, 
Thomas Knutsen og Anita Seljeseth.

Irene Carlsen er tilbake fra 3-månederspraksis på 
Clancys Bar & Restaurant. Det populære etablissementet 
ligger i Irlands tredje største by, Cork. Til daglig er Be-
iarn-damen kokkelærling ved Meløy videregående skole 
og Ørnes hotell. Her oppsummerer hun utenlandsturen 
sammen med veileder Mai Grøneng.


