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Yara følger opp RECs gigantinvesteringer 
i Glomfjord Industripark. Fullgjødsel-
fabrikken skal nemlig bygges om for 
80-100 millioner kroner neste år.

Hensikten er å gjøre fabrikken mer 
fleksibel for nye fosfattyper når Kola-
importen minker. Nå skal fosfat hentes 
fra Sahara.

SIDE 10-11

PÅ LEDERPLASS: 
Utveksling av 
erfaring mellom 
ledere fra de ulike 
bedriftene vil også 
være nyttig.
Pål Hestad

SIDE 7

NY LOGISTIKKSJEF:
Trond Trana har fått 
jobben han har ønsket 
seg lenge. Nordlands-
bankens kontorleder 
blir logistikksjef i REC 
ScanWafer.

SIDE 3

JUBLER:
REC SiTech har 
laget sine første wa-
fere! Operatør Ragnar 
Bekkvik og teknisk sjef 
Tor-Arne Fagerli kan 
juble.  

SIDE   8-9

Bygger om for 100 mill.
industrifolk G

lo
m

fjo
rd

 In
du

st
rip

ar
k

N
r. 

5.
 N

O
V

E
M

B
E

R
 2

00
8 

“



2 3

Endret 
jobbstatus

Yngve Krogh har en-
dret sin jobbstatus siden 
sist. Yara-veteranen har 
tilhørt Vedlikehold, men 
er fra fra 1. september 
en del av HMSK – altså 
helse, miljø, sikkerhet 
og kvalitet. Yngve har 
nå tittelen senior HMSK-
konsulent.

- Ja, jeg søkte jobben som logistikksjef 
i REC ScanWafer i 2004, da Dan 
Solbakken fikk den. Den gangen var 
jeg innstilt som nummer 2, forteller 
Trond, som er bosatt på øya Meløy 
med kone og tre barn.

Logistikkutdannet
Det var i 2003 at nordtrønderen, 
opprinnelig fra Steinkjer, gjorde 
meløyfjæring av seg. Først tilbragte 
han tid med pappapermisjon og 
skogsdrift, deretter sikret Byggkjøp 
Solhaug seg 40-åringen til 
oppbyggingen av økonomisystemer.
- Så har jeg vært kontorleder i 
Nordlandsbanken på Ørnes siden 
2006, sier Trond.
- Eh, fra kontorleder i bank til 
logistikksjef i en waferfabrikk?
- Ja, men utdanningen min er 
økonomi og logistikk fra Høgskolen 
i Tromsø, så det passer bra. Det 
er ikke tilfeldig at jeg nå havner 
i Glomfjord Industripark, jeg har 

lenge ønsket meg en jobb der, så 
dette blir spennende!

Ville lede
Logistikkutdanning, altså. 
Arbeidserfaring på feltet har Trond 
blant annet som logistikkansvarlig 
og controller i IT-selskapet Itet, samt 
fra Hjelpemiddelsentralen under 
fylkestrygdekontoret.
- Jobben i Nordlandsbanken ønsket jeg 
meg blant annet for å få erfaring med 
personalledelse, og det får jeg jo nytte 
av også i den nye jobben.
Trana tiltrer ved årsskiftet i stillingen 
etter Siri Eidet Fygle, som nå er 
produksjonssjef for såkalt gul 
produksjon i REC ScanWafer.
- Rammeverket for tenking innen 
logistikk er ganske likt, uansett 
bransje. Men det er nok en større 
utfordring i en stor produksjonsbedrift, 
der det skal foregå mange prosesser 
fra råvarene kommer inn til ferdig 
produkt går ut.

Han snakket blant annet 
om hva Yara forventer 
og tilbyr, Arve Jordal, 
da han møtte de unge 
rekruttene. Driftssjefen for 
bedriftens ferdigvareområde 
vet at mange av 
gjødselprodusentens 
mangeårige operatører 
melder avgang i løpet av de 
neste årene.
- Vi tilbyr konkurransedyktige 
betingelser, faglige 
utfordringer og varierte 
arbeidsoppgaver. Men vi har 
også forventninger til dere 
som er på vei inn i bedriften. 
Det er viktig at dere viser 
interesse og initiativ, at dere 
møter opp og er nysgjerrig, 
sa han.
Som eksempel på muligheter 
og utfordringer tok Arve 

Til nå: Kontorleder i Nordlandsbanken. 
Fra nå: Logistikksjef i REC ScanWafer. 
Dette er en helt naturlig overgang for Trond Trana. 
Han har faktisk forsøkt å skaffe seg denne jobben 
tidligere.

Trond Trana, ny logistikksjef i REC ScanWafer.

- Vis interesse og 
initiativ, møt opp 
og vær nysgjerrig! 
fikk Yaras ferske 
lærlinger som 
oppfordring da de 
hadde ettermiddags-
samling med 
bedriftsledelsen.

Nye i Yara: Kenneth Melum (foran f.v.), Ørger Heen Nilsen og Børge Aalstad. Bak f.v. Katrine 
Pettersen, Ellen Lisell Andersen, Lene Marie Jørgensen, Anne-Mette Danielsen og Lotte Johansen.

Lærlinger møtte ledelse Trond tar logistikken

- Ja, i august i år var det 18 år siden jeg 
kom som lærling til Glomfjord og Hydro 
Agri. Jeg har egentlig jobbet i forhold 
til gjødselfabriken hele tiden, så dette 
ble ingen stor overgang, forteller Geir 
Olsen, som ikke lenger er ansatt i BIS. 
1. oktober hadde nemlig automatikeren 
sin første arbeidsdag i den nye 
vedlikeholdsgruppa til Yara. Stillingen 
heter automasjonstekniker.
- Jeg har alltid trivdes godt med å 
jobbe for Yara, og hverdagen er ikke 
mye endret. Men, jeg har et ønske om 

å jobbe enda mer med prosjekter og 
vedlikehold, derfor syntes jeg dette 
var spennende. Siden jeg begynte, 
har jeg blant annet jobbet med bytting 
av styringssystemer i fabrikken, og 
i prosjekter framover skal jeg bistå 
ingeniørene i planlegging, sier han.
Geir bor i Neverdal, men er opprinnelig 
fra Dønna. Han kom til Meløy til om lag 
to år i lære i automasjon, før han gikk 
tre år på kontrakt og deretter ble fast 
ansatt i Hydro Agri fra 1995.

Bytter fra BIS til Yara Etter 18 år skifter Geir Olsen arbeidsgiver. 
Men skal jobbe med mye av det samme.

Geir Olsen – bytter fra BIS til Yara.
Erik Knutssøn og May-Eli Nygård-Johnsen orienterte lærlingene om Yara Glomfjord.

for seg helse, miljø og 
sikkerhet, og oppfordret de 
nye lærlingene til å heller 
spørre én gang for mye enn 
å ta sjanser i arbeidet. Og 
til å gi beskjed dersom noe i 
produksjonen ser farlig ut.
Under Yara-ledelsens 
samling med årets ni 
førsteårslærlinger presenterte 
fabrikksjef Pål Hestad 
Yara i et lokalt og globalt 

perspektiv, Oddmund Storaker 
snakket om forventninger på 
HMSK-feltet, Erik Knutssøn 
orienterte om driften i PKL, 
Leif Kristiansen om ulike 
prosjekter og driften av 
industriparken, Herulf Olsen 
snakket vedlikehold og May-
Eli Nygård-Johnsen fortalte 
om personalavdelingen og 
fellestjenester i bedriften.
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Morten Kvalnes - produksjonsleder 
på skift 5 i REC ScanWafer.

Inntektene i laget baserer seg 
hovedsakelig på kontingent 
fra medlemsbedriftene, men 
også dugnadsarbeid i de ulike 
aktivitetsgruppene vil være 
gode bidrag for gruppene som 
er aktive. Alle gruppene har sin 
egen leder og eget budsjett, og 
søker til hovedstyret om midler 
til sine aktiviteter. Aktiviteten til 
nå har, foruten sykkelgruppa, 

hovedsakelig bestått i fotball 
med dame- og herrelag, da-
mehåndball og miniatyrskyting 
i fjellhallen. Det finnes også et 
tilbud om å drive styrketrening i 
Røde Kors-huset når man selv 
måtte ønske.  Peter Mendis 
forteller at det for tiden jobb-
bes hardt med å få i gang en 
badmintongruppe og bedriftsi-
drettslaget vil gjerne ha med 
folk på dette. Ethvert initiativ til 
aktivitet ønskes velkommen. 
På spørsmål om GIPBIL kun 
er for sprekinger som han selv, 
utbryter Mendis:
- Nei, er du gærn! Vi har ingen 
begrensninger. Vi ønsker at 

alle folk skal være aktive. Om 
ansatte i parken vil slå seg 
sammen i grupper for å drive 
med en aktivitet de liker, vil det 
være veldig bra for GIPBIL, og 
selvsagt også for den enkelte.

Leder av gruppa, Morten Høvset, 
forteller:
- Allerede i oktober i fjor var 
hovedmålet for 2008 spikret: 
Styrken skulle testes på streknin-
gen Trondheim-Oslo. (red.anm.: 
de fleste lesere har vel fått med 
seg en del av den medieomtalen 
som ble ”Glomfjordløvene” til del 
etter den flotte prestasjonen de 
gjorde på ”Den store styrkeprø-
ven”). Sist vinter trente gjengen 
systematisk mot dette målet med 

innendørs sykkeltrening på rulle 
2-3 ganger i uka og i tidsrommet 
oktober-april gikk gutta på Sfink-
sen hver søndag, til fots eller på 
truger og uansett værforhold. 
Det ble selvsagt konkurranse 
om hvem som greide flest turer, 
forteller Morten.
Industrifolk kan nå offentliggjøre 
resultatet av denne (vilje)styrke-
testen for sykkelgruppa i GIPBIL, 
and The Winner is: Fredrik 
Hansen, med imponerende 24 

turer. Like bak og nummer to ble 
Morten Høvset med 22 turer, og 
sist vinters nummer tre ble Remi 
Knudsen med 14 turer.
På Polarsirkelrittet fra Bodø til Mo 
i Rana deltok det også 10 mann 
fra GIPBILs sykkelgruppe. 

Fremtidsplaner
Om planene fremover sier Høv-
set følgende:
- Planene fremover er ikke spi-
kret ennå. Vi har akkurat avsluttet 

årets sesong. Men jeg regner 
helt sikkert med at vi blir å delta 
på Trondheim-Oslo og Polar-
sirkelrittet neste sommer også. 
Boka på Sfinksen er allerede lagt 
ut, så der er sesongens konkur-
ranse allerede i gang. 
Sykkelgruppas leder forteller at 
de har aktive syklister på alle 
nivå i gruppa, og hvis noen nye 
deltakere, også damer, ønsker å 
være med, vil de være hjertelig 
velkommen. 

Bedriftsidrettslaget GIPBIL
Glomfjord Industripark 
Bedriftsidrettslag ble 
formelt stiftet 1. januar 
2008 og har de fleste 
av parkbedriftene som 
medlemmer. 

Peter Mendis. Foto: 
Edmund Ulsnæs

Bedriftsidrett på to hjul
Av de som driver 
med fysisk fostring i 
industriparken er vel 
sykkelgruppa i GIP-
BIL av de som må 
sies å være særdeles 
aktive og spreke.

Felles slit med trening i månedsvis gir 
god lagånd, og gruppa ønsker nye sy-
klister velkommen inn i fellesskapet. På 
bildet: Thomas Strømme (f.v.), Nils Lar-
sen, Bjørn Martinussen, Remi Knudsen, 
Jon Roger Pedersen, Trond Kristensen, 
Fredrik Hansen, Bjørn Abel og Morten 
Høvset. Foto: privat

Fredrik Hansen ble forrige sesongs ”Sfinx- 
vinner” med bortimot en topptur hver søn-
dag i mer enn et halvår. Foto: privat

Hun rapporterer nå at tallet på 
ansatte hos den kommende wafer-
produsenten er 155. Dette betyr noe 
nær en tredobling på bare ett år.
- Totalt skal vi i løpet av neste år 
være 180, sier Vivian.
I dag er 126 fast ansatt, der de sist 

155 er passert
- Det blir en litt roligere periode på ansettelser nå en 
stund, men vi skal fortsatt ha på plass personell i 
mange stillinger som operatører og ingeniører, fortel-
ler personalleder Vivian Johansen i REC SiTech.

Styret består av:
Peter Mendis (styreleder)
Finn Nordmo (nestleder)
Lena Lorentsen (kasserer)
Rita Jensen (sekretær)
Eskil Storjord, Per Frøs-
keland, Morten Høvseth 
(styremedlemmer)
Sture Karlsen (varamedlem) 

Vivian Storøy Johansen, 
personalleder i REC SiTech.

ankomne er John-Rune Wiik, Marie 
Mikkelborg og Sigurd Wolden på 
CG-avsnittet og Anny Myrvang på 
ISQ. Dernest er Benedicte Dahl 
nå vikar i CG, og Kai Nordahl det 
samme på logistikk. Bedriften har 
dessuten 20 lærlinger, der disse er 
høstens ferske: Anne-Line Bruvold 
(kontorfaget), Simen André Rohde 
(produksjonsteknikk), Jesper Aunet 
Hestdahl (produksjonsteknikk), Lars 
Ingebrigtsen (automasjon) og Tor 
Petter Uhrenfeldt (elektro). Andre 
bevegelser i REC SiTech-staben: 
Lise Hegglund og Bente Traa har 
fødselspermisjon, mens Mikael 
Antonsen og Chris André Paulsen 
avtjener sin verneplikt i militæret. 
Tre som har sluttet i bedriften er Kai 
Robin F. Pedersen, Jan Magne 
Karlsen og Christopher Solli.

Tekst: 
May Helen Sørsandmo

Tekst: 
May Helen Sørsandmo

Morten Kvalnes er nå formelt og 
fast tilsatt som produksjonsleder på 
skift 5 i REC ScanWafer. Det samme 
kan sies om Monica Svendsgård, 
men da på skift 3. Begge har tidligere 
fungert som såkalt førsteoperatør un-
der produksjonsleder, eller skiftleder, 
som tidligere var betegnelsen.

Morten og 
Monica 
= sjefer
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Alder:   20
Bosted:  Halsa
Stilling:  Operatør hos EWOS
Aktuell:  fast  ansatt hos EWOS etter lære-
  tiden,  tar nå sitt fagbrev nr. 2 

Georg Hermannsen På lederplass

Torsdag 9. oktober vil for alltid bli stående som en 
trist dag for Glomfjord Industripark og Glomfjord 
samfunnet. Den tragiske ulykken der en person 
omkom har vist oss hvor sårbart livet er og hvor 
viktig det er å opprettholde den fokusen vi har 
på HMS-arbeid. Av flere årsaker er det kanskje 
på sin plass å stoppe litt opp, samt reflektere 
over den utviklingen vi har sett i parken de siste 
årene. 

Omstillingen i Glomfjord på 90-tallet og den må-
ten nye bedrifter har etablert seg i parken på, har 
vært en suksesshistorie uten sidestykke. Gjentat-
te ganger er også dette blitt trukket frem av så vel 
statsministere som konserndirektører. Den arven 
vi har fått forplikter, både ved at vi forvalter verdi-
ene på en god måte, samtidig som vi hele tiden 
er på jakt etter forbedringer og driver utvikling. 

De siste årene har gitt oss en god erfaring i det 
å lede i medvind. Utbyggingsprosjekter og store 
investeringer har stått i kø. Vi har blitt satset på 
og har levert i henhold til de forventinger som 
våre eiere har. De utfordringene vi vil stå overfor 
fremover vil nok på mange måter føles mer som 
å lede i motvind. Verden er i rask endring og vi 
ser at verdens børser raser uten at det så langt 
påvirker oss veldig i det daglige. Samtidig er det 
et signal om at vi går mot tøffere tider og at det 
vil kreve økt innsats å henge med blant de beste 
i våre bransjer.
Her mener jeg bedriftene i Glomfjord Industripark 
har en unik mulighet til sammen å takle utfordrin-
gene. Vår felles kunnskap er mye større enn det 
som vi har hver for oss. Fagforeningene har al-
lerede over lengre tid vist oss at man har mye å 
lære av hverandre ved å jobbe i felles nettverk. 
De ansatte i de ulike bedriftene i parken sitter alle 
på erfaringer og kunnskap som er viktig for sin 
bedrift, men samtidig har de noe å tilføre andre 
i parken. Ulik bakgrunn som alder, utdanning og 
nasjonalitet kan gi muligheter til nye innfallsvin-
kler og nye løsninger på problemer. 

Skal vi fortsatt være best må vi finne nye måter å 
jobbe på. Vi må videreutvikle de allerede eksiste-

Fra medvind til motvind
- Hvordan trives du på jobben, Georg?
- Det er veldig greit å være her. Først og fremst er det veldig fritt, det er 
ingen som driver og bestemmer over deg hele tiden, ingen skiftledere ute 
i produksjonen. Og så er det bra at vi rullerer sånn at vi får litt allsidighet 
– man bli lei hvis man bare er på ett sted.

- Vi må få gratulere med fast jobb?
- Jo, takk, jeg ble fast ansatt her i vår, etter at jeg 
var ferdig med læretida. Nå driver jeg på med mitt 
andre fagbrev – jeg har allerede tatt det i kjemisk 
teknisk, og så blir det prosessoperatørfaget nå til 
jul. Det er greit å ha flere fagbrev, det betyr jo at jeg 
kan gjøre små reparasjoner og vedlikehold uten å 
måtte tilkalle mekanikere, for eksempel.

- Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?
- Det varierer mellom å kjøre fôrproduksjon og å 
være på lageret. På lageret går det mye i å kjøre 
truck. Når jeg styrer extruderne, som kan sammen-
liknes litt med ei kjøttkvern, går mye på å sikre at 
fôrpillene blir harde nok og har rette seighet i seg. 
De må ikke gå i stykker når de skal fôres ut. Det 
er viktig å følge godt med, det nytter ikke å sitte 
og sove, for det varierer fra dag til dag hvordan 
produksjonen fungerer.

- Du skaffer deg et fagbrev til – hva med 
framtiden? 
- Det har jeg ikke bestemt meg for, jeg skal nå i 
hvert fall være her til jeg er ferdig med neste fag-
brev. Så får vi se, kanskje det blir mer skolegang? 
Jeg har kikket på enkelte fag på NTNU, så vi får se. 
Først må jeg også ha på plass den generelle stu-
diekompetansen, så det der må jeg tenke mer på.

- Fritida, da?
- Tja, i år har jeg brukt en del tid på å hjelpe foreldrene mine å pusse opp 
huset deres – selv bor jeg i leilighet på gjestegården. Og så driver jeg 
en del med fiske, men det har vært litt dårlig i Grønåsvatnet i det siste. 
Måsen er mye der oppe, så det har vært lite ørret.

rende nettverk samtidig som vi må etablere nye. 
Utveksling av erfaring mellom ledere fra de ulike 
bedriftene vil også være nyttig. Skiftledere med 
20 års erfaring har kanskje noe å lære av sine 
kolleger med langt mindre erfaring, og motsatt. 

Vi går en spennende tid i møte og jeg er optimist 
med tanke på fremtiden for bedriftene i industri-
parken. Men uansett hvor store ambisjoner vi 
har, og hvor målbevisst vi ønsker å jobbe, må vi 
aldri glemme hvor viktig det er å tenke sikkerhet. 
Ingen jobb haster så mye at den ikke skal utfø-
res på en trygg måte, og de som er hjemme må 
kunne stole på de kommer trygt hjem igjen, de 
som drar på jobb i Glomfjord Industripark.

Pål Hestad
Fabrikksjef Yara 
Norge Glomfjord

De utfordringene vi vil stå 
overfor vil nok på mange 
måter føles mer som å lede 
i motvind.

“
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Det var natt til fredag 31. oktober at begiven-
heten fant sted: med en viss andakt åpnet 
Ragnar wafersagen og hentet ut historiens 
første sett med ferdige wafere som bedriften 
har laget. En rekke kolleger fulgte ivrig med – 
det ble smilt og det ble knipset bilder.
- Klart dette var en veldig spesielt øyeblikk for 
oss! Innrømmer teknisk sjef Tor-Arne Fagerli.

Viktig milepæl
For blant de mange milepælene i den omfat-
tende fabrikkutbyggingen er nok det å sage de 
aller første waferne én av de mest spesielle. Til 
nå har som kjent REC SiTech ”bare” støpt in-
goter som er skjært til blokker. Wafersagingen 
har skjedd f.eks. i Japan og Filippinene.
- Nå har vi montert veldig mye nedstrøms 
utstyr, altså den delen av produksjonen som 
kommer etter sagingen. For alt av prosess 
på vasking og singulering må være på plass, 
ellers blir de sagde waferne bare til skrap, sier 
Tor-Arne.

Topp kvalitet tidlig
Og skrap er ikke en del av planen. Riktignok 
er ingen betydelig waferproduksjon lagt inn i 
budsjettene før neste år, men
- Vi forventer ikke at vi skal kjøre en periode 
der waferne går til skrap, nei, meningen er at 
de skal ha topp kvalitet fra starten av. Nå skal 
vi kjøre inn prosessen for å kvitte oss med 
barnesykdommer, og ferdig produkt sendes til 
kundene våre, blant annet Sanyo, for kvalifise-
ring. Så ser vi for oss å levere i større skala på 
slutten av året.

Snart tett bygg
REC SiTech har nå installert 13 nye ovner, 
der fire så langt er i prøvedrift. Planen er å få 
to nye ovner i prøvedrift hver uke, men ingen 
flere ovner enn de 13 skal installeres før hele 
bygget, altså ”nye” REC SiTech, er tett.
- Og det skjer etter planen i slutten av denne 
måneden, opplyser Tor-Arne.
Som betyr tett nybygg 1 år og tre måneder 
etter at REC vedtok SiTech-utbyggingen til vel 
1,3 milliarder kroner.

De første waferne er saget!
- Det var veldig artig, en helt 
spesiell opplevelse! Sier Ragnar 
Bekkvik, operatøren som hadde 
regien da det ble saget wafere for 
aller første gang hos REC SiTech.

- Fantastisk morsomt! Smiler operatør Ragnar Bekkvik (t.v.) og teknisk sjef Tor-Arne 
Fagerli i REC SiTech. Bedriftens aller første wafere ble saget natt til 31. oktober. 

Det er midt i natta, og Ragnar Bekkvik har akkurat tatt den første jig-en med wafere 
ut av saga. Mange kolleger er spente og skuelystne. Foto: Tor-Arne Fagerli.

31. OKTOBER: 
Dette er Industri-
folks første bilde 
innendørs som 
viser hvor langt 
arbeidet inne i den 
nye produksjons-
hallen er kommet.

24. OKTOBER: 
med ryggen mot 
Meløy fritidsbad så 
det slik ut for om 
lag to uker siden. 
Bakerst til høyre 
skimtes Si Pro sine 
produksjonslokaler.

24. OKTOBER: 
her begynner vi å 
få et inntrykk av det 
som skal bli Glom-
fjords nye fasade. 
Når anleggspe-
rioden er over, er 
nemlig REC-logoen 
og waferfabrikken 
det som besø-
kende til tettstedet 
møter aller først.

2.OKTOBER:
Dette bildet begyn-
ner allerede å bli 
gammelt. Her står 
fotografen med 
ryggen mot Sic 
Processing, som 
skal levere slurry til 
den nye fabrikken.
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Yara forbereder ombygging for 100 millioner kroner i 
fullgjødselfabrikken. Hensikt: råstoff-fleksibilitet.

100 mill. skal gi mer fleksibilitet
- Denne ombyggingen vil gi 
oss konkurransefortrinn. For 
når vi kommer dit at vi kan be-
nytte andre og rimeligere typer 
råstoff enn Kola-fosfaten, så 
vil det gi oss lavere kostnader 
over tid, men uten at slutt-
produktet vårt blir dårligere, 
forteller Arve Jordal, driftssjef i 
ferdigvareområdet.

Kola ut, Marokko inn
Og dermed ”kaster” Yara 
Glomfjord seg neste år ut i 
en betydelig ombygging av 
fullgjødselfabrikken. For mel-
lom 80 og 100 millioner kroner 
skal produksjonsutstyret til-
passes slik at man kan bruke 
fosfat fra ulike verdenshjørner 
og med ulik kvalitet i produk-
sjonen av mineralgjødsel.
- Russland eksporterer mindre 
av sin Kola-fosfat, og dermed 
må vi bli mer fleksible til å 
bruke andre typer. Ikke minst 
fra Marokko, som er verdens 
største eksportør av fosfat. 
Denne fosfaten tas rett ut fra 
Sahara-ørkenen, og dersom 
vi klarer å bruke den, kan vi 
i framtiden tackle det aller 
meste av råstoffer.

Krevende for alle
- Selv om vi etablerer en nok-
så stor prosjektorganisasjon, 
blir ombyggingen krevende 
både for drift og vedlikehold, 
for vi skal samtidlig produsere 
minst like mye gjødsel som i 
år, opplyser Arve.
På listen over det som skal 

gjøres står blant annet ombyg-
ging av transportløypene inn 
til fabrikken, sikte- og knuses-
tasjon knyttet til den samme 
innfraktingen, ulike tiltak og 
installasjoner i oppslutnings-
avsnittet for å begrense skum 
og gassbobler, økning av 
kjølekapasiteten i krystallise-
ringsavsnittet og tiltak for å 
holde utslippene nede.
- Mye av utstyret er bestilt 
allerede, og en del installeres 
allerede i 1. kvartal neste år. 
Så skal jo en god del tilslut-
ning og testing foregå under 
revisjonsstansen i juni, og på 
sensommeren, tidlig høst, skal 
alt være oppe og gå i ordinær 
drift.

100 mill. for 
mer fleksibilitet
Fosfat av høy kvalitet fra Ko-
lahalvøya i Russland har alltid 
vært selvsagt i produksjonen 
av mineralgjødsel i Glomfjord. 
Men verden endrer seg. Når 
vår nabo i øst nå vil beholde 
mer av fosfaten selv, og de 
generelle prisene på råstof-
fer er gått kraftig opp, må det 
tenkes annerledes.
- Denne ombyggingen er stra-
tegisk og framtidsrettet. Selv 
om vi fortsatt skal hente fra 
Kola, er det viktig at vi fra nå 
skal kunne behandle de fleste 
råstofftyper, også de som er 
mer ”vanskelig” enn den fra 
Russland.
- Hva med utslipp?
- Hadde vi umiddelbart gått 

Yara Glomfjord gjør en av sine største 
investeringer noensinne når fullgjødsel-
fabrikken neste år bygges om for 80-100 
millioner kroner. Hensikten er større 
fleksibilitet på typen fosfat som brukes i 
produksjonen av NPK-gjødsel. For nå blir 
det mindre Kola og mer Sahara…

Operatør Per Harald Eriksen (t.v.) vil også merke trykket når Yaras fullgjødselfabrikk neste år skal bygges om. Produksjonsmålene 
senkes nemlig ikke mens prosjektet pågår, opplyser driftssjef Arve Jordal i ferdigvareområdet (FVO)

over til fosfat fra Marokko, 
ville vi opplevd økte utslipp. 
Men med de tilpasningene vi 
nå gjør i fabrikken, vil vi over 
tid redusere utslippene våre i 
forhold til i dag.

Råstoff øker, 
gjødsel øker
Yara frakter inn om lag 
130.000 tonn fosfat til 
Glomfjordfabrikken hvert år. 
Mens egenprodusert syre er 
N-en i NPK-gjødsel, er fosfat 
hovedkilden til P. Fra dette 
kommer også kalsiumen som 
går til produksjon av KS, som 
gir sluttproduktet Calcinit. 
Hovedkilden til K er råstoffene 

kaliklorid og kalisulfat, som 
også importeres.
- Generelt kan vi si at hele rå-
stoffmarkedet er nokså stramt 
for tiden, og for oss er det 
småkritisk også på en del av 
de små råstoffene – vi hadde 
mer å spille på før. Prisene er 
gått kraftig opp, men så har jo 
også prisene på gjødsel økt 
betydelig, sier Arve.
Nå gjør han seg altså klar til 
en av de større investerin-
gene i gjødselfabrikken siden 
den ble etablert rundt 1950. 
Produksjonsanleggene skal 
bygges om for nær 100 mil-
lioner kroner.

I bunnen ligger at alle ansatte 
hos PQ Norge Silicates hvert år 
skal gjennomgå et såkalt FSE-
kurs, det vil si e-sikkerhetskurs. 
Dette kurset krever at alle har på 
plass førstehjelpskurs med fokus 
på slike elektrisitet-skader.
- Den andre begrunnelsen for 

Viktig øvelse

Nina Marie Wiland og resten av staben ved PQ fikk 
slukke brann med pulverapparat.

- Vi har som mål å gjen-
nomføre ett kombinert 
brann og førstehjelsps-
kurs hvert år, forteller 
PQ-sjef Trond Fagerli. 
Nina Marie Wiland var 
blant dem som fikk prøve 
seg med pulverapparatet.

brann- og førstehjelpskurset 
vårt er at det kan være greit å 
ha et ”godt” forhold til brann-
slukningsapparater hvis uhel-
let skulle være ute, både på 
jobb og ikke minst i hjemmet, 
mener Trond.

Alle i staben hans fikk etter 
gjennomført kurs et brann-
teppe for slukning av branner 
i væsker. For julen nærmer 
seg, og fattigmenn, smultrin-
ger og andre godsaker skal 
på bordet. Da er et slik teppe 
fint å ha hvis smultgryta ikke 
”oppfører” seg slik vi liker.
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Fra tidlig formiddag på 
innvielsesdagen ønsket 
”husorkesteret” med blant 
andre Øyvind Jenssen, 
Rune Jakobsen og Mette 
Kolberg velkommen med 
hyggelige toner. Tilreisende 
gjester fra konsernledelse og 
internasjonale leverandører, 
lokale samarbeidspartnere 
og bedriftens egne ansatte 
samlet seg til innvielse i 
det store party-teltet som 
for anledningen var slått 
opp foran de nå største 
produksjonslokalene i Meløy.

Størst på alt
I REC ScanWafer extension 
er 560 millioner kroner blitt 
investert, produksjonshallen 

er utvidet med om lag 2.800 
kvadratmeter, staben har 
passert 180 i antall, og REC 
ScanWafer har inntatt toppen 
av pallen på omsetning i 
Meløy – fjorårets tall ble 1,4 
milliarder kroner. Da var det 
selvsagt på sin plass med 
”tidenes” innvielsesfest der det 
gikk i ett fra party-teltet ble fylt 
opp fra klokka 09.30, til lysene 
i kulturhuset ble slukket godt 
etter midnatt.
- Alt gikk etter planen hele 
dagen, og tilbakemeldingene 
tyder på at dette rett og slett 
var en suksess, folk syntes 
det var fantastisk bra. Når 
hovedsponsoren vår, nemlig 
værmeldingen, innfride så 
til de grader, så……nei, jeg 

har nesten ikke ord, det var 
helt topp! Sa en begeistret 
Jon Einar Kristensen til oss i 
dagen etter arrangementet.
Han ledet hovedkomitéen, der 
han sammen med seg hadde 
Mehran Zanjani, Laila Heløy, 
Kent Sørensen og  Bjørn 
Magne Pedersen.

Nasjonale artister
Etter snorskjæring med 
”waferkniv” av ordføreren, 
tok hovedkomitéen med 
seg et stort antall gjester til 
turistsenteret ved Engenbreen 
og flotte opplevelser av natur 
og mat med lokalt tilsnitt. 
På kvelden fikk flere hundre 
ansatte og andre gjester 
oppleve festforestilling med 

Feiret etter intens utbygging

Husorkesteret 
spilte, sola strålte 
og gjester fra fjern 
og nær strømmet til. 
Det ble fest fra tidlig 
morgen til inn i natta 
da REC ScanWafer 
tidligere i høst feiret 
avslutningen av 
tre år med intens 
utbygging.

Susanne Lundeng var én av artistene som deltok 
– her under turen til Svartisen på formiddagen.

en til dels stjernespekket 
meny av artister: Glomfjord 
Barnekor, Susanne Lundeng, 
Steinar Albrigtsen, Jørn Hoel 
og avslutningsvis Tromsø-
damen Lisa Stokke, kjent 
fra Londons West End. Og 
alle disse ”pakkene” var det 
konferansier Jostein Pedersen 
som på sitt sedvanlig elegante 
vis danderte og delte ut. 

Moden organisasjon
REC ScanWafer i Glomfjord 
har altså stått nærmest på 
hodet siden styrevedtaket 
15. desember 2005. Dette 
var datoen da styret ga 
klarsignal til å bygge ut 
produksjonskapasiteten fra 
om lag 100 til om lag 300 

megawatt. Utbyggingen har 
gått parallelt med ordinær 
produksjon, og har vært 
utfordrende både for ansatte 
og prosjektorganisasjon.
- Underveis hadde vi sterk 
fokus på sikkerhet, men 
vi unngikk dessverre ikke 
skader. Tre arbeidere har 
vært borte fra jobb på grunn 
av uhell – det mest alvorlige 
var et komplisert beinbrudd. 
Likevel er jeg stolt over 
rapporteringen av avvik under 
utbyggingen, den har vært 
meget god, sa prosjektleder 
Harald Haarstad i Industriplan 
under den offisielle åpningen.
- Jeg mener REC ScanWafer 
i Glomfjord har modnet 
som organisasjon i denne 

perioden, og kompetansen 
har økt betydelig både i 
bedriften og hos de om lag 
40 selskapene som har vært 
involvert i utbyggingen, mente 
han.

Stolt ordfører
Ordfører Arild Kjerpeseth 
var tydelig stolt over å kunne 
foreta den offisielle åpningen. 
Han klippet ikke snoren, 
han skar den over med en 
spesialdesignet ”wafer” med 
skarp skjærekant.
- Da de modige gründerne 
startet selskapet i 1996, var det 
ingen selvfølge at det skulle 
gå så bra som det har gjort. 
Driftsresultatene var dårlige, 
man manglet råstoff, bankene 

var skeptisk. Ja, de ansatte 
aksepterte faktisk lønnskutt 
i en periode for at selskapet 
skulle greie seg. I dag er vi alle 
i Meløy stolt over det dere har 
fått til, sa Kjerpeseth.
I talen sin i Meløy kulturhus 
på kvelden trakk han fram at 
den lave gjennomsnittsalderen 
i REC ScanWafer og 
REC SiTech gir et godt 
utgangspunkt for at Meløy skal 
være en attraktiv kommune å 
bosette seg i.
- Dette stiller store krav til oss 
i det offentlige om å tilby de 
tjenestene som etterspørres. 
Men i samarbeid med 
REC skal vi klare å møte 
disse utfordringene, lovte 
ordføreren.

Deler av ”husorkesteret”, som spilte gjestene velkommen 
til offisiell åpning på formiddagen. Øyvind Jenssen (f.v.), 
Rune Jakobsen, Mette Kolberg og May-Liss Olsen.

Under fest-kvelden i Meløy kulturhus takket fabrikkdirektør Tore 
Matre hovedkomitéen med blomster. F.v. Mehran Zanjani, Laila 
Heløy, Greta Solfall, Jon Einar Kristensen og Kent Sørensen.

Gjestene fikk omvisning i produksjonslokalene, og da 
passet det bra for den tyske delegasjonen at språkmektige 
Mehran Zanjani var på plass.

Nytt anvendelsesområde for en waferblokk: snorskjæring. En stolt ordfører med ”waferkniv”.
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Bygger opp vedlikeholdsgruppe

- Produksjonsprosessen vår 
er relativt komplisert, og vi ser 
at det er viktig å knytte til oss 
fagfolk som har spesiell kom-
petanse på å vedlikeholde den. 
Dette er noe av bakgrunnen for 
at vi velger å etablere en slik 
gruppe, opplyser fabrikksjef Pål 
Hestad.

Laget bygges
Dermed: Ove Simonsen er 
tilbake i bedriften, etter bl.a. å 
ha jobbet som vedlikeholdso-
peratør hos REC ScanWafer 
siden mars 2007. Ove er 
elektriker, og tiltrådte Yara-jobb 
1. september.
Og: Geir Olsen, mangeårig 
Hydro Agri/HPP og BIS-mann, 
meldte 1. oktober overgang og 
er nå automasjonstekniker i 
vedlikeholdsgruppa.
Og: herrene Eskil Storjord, 
(elektromontør), Frode Jør-
gensen (industrimekaniker) og 
Geir Dagfinsen (industrime-
kaniker) sluttet seg for få dager 
siden, altså 1. november, til det 
samme laget.

Nye i produksjonen
Og Industrifolk kan melde om 
enda flere nyansettelser hos 
Yara.
- Vi forbereder oss på at en del 
av våre seniorer, som har viktig 
kompetanse, går av i løpet av 
de neste årene. Det er viktig å 
få overført denne kompetan-
sen, sier Arve Jordal, driftssjef i 
ferdigvareområdet, FVO.
Han begrunner slik den nylige 
ansettelsen av Børre Nystad, 
Fredrik Hansen, Øyvind Pet-
tersen, Mathias Leonhardsen 
(alle i FVO) og Espen Myrvang 
(Salpetersyreområdet).
- I tillegg er dette tidligere lærlin-
ger som vi vet er dyktige og har 
gjort en god jobb for oss. At de 
er nyutdannede betyr at de kan 
ha mye å bidra med av tanker 
og innspill. Og de er unge, noe 
som er positivt med tanke på 
rekruttering, mener Arve.

Ute av Yara
Noen har også valgt å forlate 
Yara til fordel for andre utfor-
dringer. Lærlingene Sigurd 

Yara Glomfjord har i sommer valgt å etablere 
en egen vedlikeholdsgruppe, og fyller den 
nå med fagfolk. Og, gjødselprodusenten har 
ansatt fem nye operatører.

Eskil Storjord har sluttet i BIS for 
å bli en del av den nye vedlike-
holdsgruppen i Yara Glomfjord.

Han blir i Glomfjord, 
Kenneth Rendal, men har 
forlatt REC ScanWafer. 
Vedlikeholdsoperatøren be-
gynte nemlig i sommer i ny 
jobb for Statkraft på Fykan. 
Sluttet har også hans kol-
lega Ove Simonsen gjort 
– han forlot i sommer vedli-
keholdsjobben i REC for å 
gå inn i Yaras nyopprettede 
vedlikeholdsgruppe.
En som tvert imot 
begynner i REC ScanWa-
fer, er Helge Gerhardsen. 
Finnmarkingen har flyttet til 
Glomfjord for å gå i lære i 
produksjon og industritek-
nikk-faget.

Start og
slutt
To som slutter i 
waferproduksjonen 
er Kenneth Rendal 
og Ove Simonsen.

Kenneth Rendal

Vi gratulerer Frank Olav Lo-
rentzen, som har avlagt fag-
prøve og avsluttet læretiden 
sin siden sist. Frank Olav 
avla fagprøven i kjemisk-
teknisk i juni, og læretida var 
slutt 31. august. Siden da 
har 22-åringen jobbet som 
vikar i REC ScanWafer.

Fagprøve

Frank Olav Lorentzen Driftssjef Arve Jordal 

Dette forteller avdelingsleder 
Rune Eliseussen i Gunvald 
Johansen Bygg AS, bedrif-
ten som bygger ”slurryfabrik-
ken” som Sic Processing i 
neste omgang skal leie og 
installere fabrikk i.
- Vi praktiserer en nulltolle-
ranse for brudd på HMS-ru-
tinene, som innebærer at de 
som ikke følger våre rutiner 
bortvises fra byggeplassen, 
forsikrer han.

Tilbudt oppfølging
Fallulykken der taktekker 
Asbjørn Halvard Pedersen 
mistet livet, skjedde i forbin-
delse med oppheising av 
isolasjonsmateriell på et tak 
på bygget. Pedersen var 
ansatt hos underleverandøren 
Troms Takservice AS. Til tross 
for at lege og ambulanseper-
sonell kom raskt til stedet, 
stod altså ikke 49-åringens liv 
til å redde. Etter ulykken ble 
alle som jobbet ved prosjektet 
samlet på kontorriggen til 
hovedentreprenøren, og tatt 
hånd om av lege og kriseteam 
fra Meløy kommune. Etter 
felles og individuelle samtaler 
med kriseteam ble gruppen 
løst opp, og alle tilstedevæ-
rende ansatte hos Gunvald 
Johansen Bygg har fått tilbud 
om videre oppfølging av 

profesjonelt helsepersonell. 
Vi husker også at alt arbeid 
i prosjektet ble innstilt neste 
dag, en fredag, og påfølgende 
helg, i respekt for den tragiske 
hendelsen.

Takker Meløy
- Til tross for et omfattende 
HMS-arbeid i prosjektet 
skjedde det utenkelige, og 
det er en tankevekker for 
alle involverte. HMS er et 
viktig og prioritert område 
hos oss, og i etterkant har 
vi besluttet å iverksette 
flere tiltak for å optimaliser 
HMS-arbeidet vårt. Arbeid 
innenfor dette feltet kan ikke 
gis for mye oppmerksom-
het. Vi skal sammen med 
leietaker også for ettertiden 
bruke ytterligere ressur-
ser på vernearbeidet, sier 
Eliseussen. 
Nå håper han at de iverk-
satte tiltakene og generelt 
økt fokus på HMS-arbeid 
vil bidra til at slike tragiske 
hendelser kan unngås i 
fremtiden. 
- Vi ønsker å formidle 
vår dypeste medfølelse 
til de etterlatte, og vi vil 
takke Meløy-samfunnet for 
uvurderlig bistand i forbin-
delse med ulykken, forteller 
Eliseussen.

Alle rutiner gjennomgått

For om lag én måned siden ble tomta til ”slurryfabrik-
ken” åsted for en dødsulykke.

Etter dødsulykken 9. oktober har Gunvald Jo-
hansen Bygg AS gjennomført en intern gjen-
nomgang av HMS- rutinene i prosjektet. – Vi vil 
avdekke om noe kunne vært gjort annerledes, 
og om ulykken dermed kunne vært unngått.

Wolden (sluttet 5. september), 
Marie Mikkelborg (30. sep-
tember) og Benedicte Dahl (2. 
oktober) har alle sluttet seg til 
raskt voksende REC SiTech. 
Unni Bendiksen gikk av med 
uførepensjon 1. september.

Halvard har nemlig takket ja til 
jobb som verneleder hos park-
nabo BIS Production Partner. 
30. november går han ut REC 
ScanWafer-døra for siste gang, i 
hvert fall i denne omgang.
- Jo, det blir rart å forlate, og 
det var en tøff avgjørelse å ta, 
forteller 50-åringen, som i dag 
er HMS-rådgiver i bedriften der 
han har vært siden 1997.
- Jeg var en av de første ansat-
te, og vi gamle har jo alltid følt at 
ScanWafer er litt ”vårres”. Men 
jeg hadde likevel ikke trodd det 
skulle bli så vanskelig å slutte, 
det er tungt, innrømmer han.

Den andre siden
Men nå er avgjørelsen tatt, og 
han er inne i sin siste måned på 
lønningslistene til REC.
- Jeg har jobbet med helse, 
miljø og sikkerhet siden 2000, 
og har blant annet vært med på 

å utforme kravene til dem som 
er leverandører. Nå tenkte jeg 
det kunne være interessant å 
se dette fra den andre siden, 
hos en bedrift som er stor på 
leveranser av vedlikehold til pro-
sessindustrien. Og så regner jeg 
med at jeg skal få kunne jobbe 
på flere forskjellige felter og ut 
mot kunder, sier han.

Bilmekaniker
Halvard er opprinnelig en mann 
av bilindustrien. Før industripar-
ken jobbet han nemlig i nær 20 
år som mekaniker og på ulike 
verksteder. I Vesterålen, på Mo, 
i Neverdal og i Glomfjord.
- Ved noen anledninger funger-
te jeg allerede da som hoved-
verneombud, men det er siden i 
2000 at jeg har hatt helse, miljø 
og sikkerhet som heltidsjobb, 
forteller Halvard, som er gift og i 
alt har sju barn.

Tungt å slutte!

Halvard Amundsen

- Nei, jeg hadde ikke 
trodd det skulle bli 
så vanskelig å slutte! 
Innrømmer Halvard 
Amundsen. En av 
REC ScanWafers aller 
første ansatte forlater 
waferprodusenten 
denne måneden.

- I sommer lå vi om lag 450 tonn N bak 
budsjett, mens vi nå er 130 bak. Om vi 
ikke ender helt på budsjett ved årets slutt, 
skal det ikke være mye om å gjøre.

Dyre havarier
Driftssjef Arve Jordal i ferdigvareområdet til 
Yara er altså optimist med tanke på resten 
av året. Men han vedgår at sommeren var 
en stor utfordring.
- Granuleringslinje 1 havarerte flere 
ganger, og i tillegg til de rene produksjons-
tapene fikk vi store vedlikeholdskostnader. 
Bare reparasjonene kommer på million-
beløp for hvert brudd. Hvis man regner de 

Slitsom sommer for Yara
Flere brudd 
på en granule-
ringslinje skapte 
betydelige som-
merproblemer i 
gjødsel-
produksjonen. 
Driftssjefen 
mener likevel 
budsjettene 
skal innfris.

fortløpende produksjonstapene 
i kroner og øre, blir tallene mye 
høyere, men det blir litt søkt, for 
vi setter jo inn ulike tiltak med 
bufring, for eksempel.

Når budsjettet?
Situasjonen i sommer ble ikke 
mindre utfordrende ved at man 
på den årstiden tradisjonelt må 
finspisse ekstra for å oppnå 
topp kvalitet på gjødsla, og at 
mange vikarer er inne i produk-
sjonen. Midt oppe i dette kom 
også en åtte uker lang periode 

med rehabilitering av KS pril-
letårn.
- Akkurat nå ser det ganske 
lovende ut. Vi har både hatt inne 
folk fra Yara sentralt, et eget 
firma på vibrasjonsanalyse, og 
det er gjort en del utbedringer.
Årets Yara-budsjett er 562.000 
tonn NPK-gjødsel og 193.000 
tonn KS.
- Og nå tar vi innpå budsjettet, 
så om vi ender bak, skal det 
ikke være med mye, til tross for 
problemene i sommer, mener 
Arve.
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Einar Buvik (80) begynte i 
Hydro i 1965 og var drifts-
ingeniør på ammoniakk-
fabrikken til den ble nedlagt 
i -93, samtidig med at han 
selv ble pensjonist. Fjellage-
ret var hans store prosjekt.

Torbjørn Skagseth (80) 
hadde rollen som driftsinge-
niør i syrefabrikken fra 1970 
til 1993, og ett av hans 
hovedprosjekter var å fjerne 
røyken fra fabrikkpipa.

Alf Kåring (71) gikk på AFP 
i 1998, etter å ha rundet av 
sin Hydrokarriere som sjef 
på elektroavdelingen de 
siste seks årene. Og da ble 
han Yarapensjonist, som 
den eneste i gjengen. 

Arne W. Farup kom til 
Hydro Glomfjord i 1951, 
garantert bare for ett år(!), 
fikk interessante oppga-
ver og en tannlege(kone). 
Dermed ble han værende, 
elektroingeniøren, som etter 
hvert ble kraftverksjef og 
fabrikksjefens stedfortreder. 
De siste årene var han mye 
opptatt med representa-
sjon, og var sterkt engasjert 
i Sundsfjord kraftverk der 
han har hatt roller både som 

nestleder og styreleder. 
Pensjonist ble han i 1983 
og skryter av sine kolleger 
og de gode arbeidsforhol-
dene han hadde i sin tid på 
Hydro. Og et lite hjertesukk 
kommer det også: 
- Alt jeg var med å starte 
opp er borte nå, sånn er 
utviklingen.

Frithjof Hamnevoll (76) 
begynte opp i Hydro som 
hjelpearbeider i 1954. Etter 
4 år startet han på ingeni-
ørstudier innenfor automa-
sjonsområdet og gikk gra-
dene fram til avdelingssjef 
de siste 14 årene. Han var i 
Hydros tjeneste i 40 år.

Og det er helt sikkert mye 
sant i det, selv om gjengen 
tøyser og ler når de sier 
det. De pensjonerte mel-
lomlederne fra Hydro er 
usikre på hvem som kan ha 
funnet på dette som nå er 
en godt innarbeidet tradi-
sjon.
- Nei det vet vi faktisk ikke, 
det har bare alltid vært 
sånn.

Alltid velkommen
De fem muntre karene som 
er til stede denne freda-
gen berømmer sin gamle 
arbeidsgiver for at de alltid 
har vært velkommen til å 
treffes i kantina disse freda-
gene, og mener at det har 
vært helt naturlig for dem å 
bare fortsette å gå i kantina 
etter at de i tur og orden er 
blitt pensjonister.
- Et tegn på trivsel, fastslår 

Frithjof Hamnevoll.
- Det er god gammel hydro-
ånd, supplerer Einar Buvik, 
og får kjapt en replikk i retur 
fra Arne Farup:
- Jaja, det er nå snart bare 
ånd igjen. 
Og gutta humrer og er 
egentlig ikke helt enig i det.

Napoleonskake
Ryktet vil ha det til at 
pensjonistene alltid spiser 
napoleonskake under sine 
fredagsmøter. 
- Haha, jo da. Det er egent-
lig valgfritt, men noen må 
faktisk spise napoleonskake 
hver gang, bekreftes det og 
alles øyne festes på Einar 
Buvik. 
- Den må sågar spises på 
en helt bestemt måte. I 
sideleie og med fortæring 
av kremen først, bekrefter 
eksperten. 

Klasseskille
”Gamle” dager er ofte tema 
når gutta samles rundt kan-
tinebordet.
- På Rjukan der jeg kom fra, 
var det et veldig skille på 
folk etter hvilken jobb man 
hadde. Slik har jeg aldri 
opplevd at det har vært i 
Glomfjord, påstår Torbjørn 
Skagseth. 
Men der er ikke de øvrige 
herrer rundt bordet helt 
enig.
- Jo visst var det klasse-
skille her også før i tiden, 
fastslår de samstemt.
- Men det var kanskje verst 
blant ”fru ingeniørene”, tror 
Arne Farup, og har et aldri 
så lite glimt i øyet.
- De var mer opptatt av titler 
og posisjoner enn mennene 
var. Mannfolkene møttes jo 
på fjellet som likemenn en-
ten de var ingeniører eller 

Det viktige fredagsmøtet Veteranene
- Vi må vi treffes hver eneste fredag, ellers 
ville vi savne hverandre veldig, røper en 
lattermild gjeng eldre herrer ved 
”Pensjonistbordet” i kantina på øvre.

Tekst og foto: 
May Helen Sørsandmo

Våre venner veteranene har imponerende 
fartstid bak seg i Hydro.

Fredagsmøtet går mot slutten. Kaffen, napoleonskakene, karbonadene og siste nytt er fortært, og karene ser allerede fram til 
neste møte ved pensjonistbordet. Einar Buvik (f.v), Torbjørn Skagseth, Alf Kåring, Arne W. Farup og Frithjof Hamnevoll.

Evig unge Arne Farup er et 
naturlig sentrum ved bordet. 

En høyt verdsatt gjest var 
invitert til bordet denne 
gangen. Thorleif Jenssen 
var sjef på kraftverket fra 
1975 til 1990, og var den 
som satte i gang Svartisut-
byggingen. - Han har betydd 
mye for oss og Glomfjord, 
konstaterer Farup med 
overbevisning.

arbeidere, og de bodde til 
og med i lag på hyttene!

Framtidstanker
Men de lever så visst ikke 
bare i fortida, gammelinge-
niørene.
- Vi får jo ofte besøk ved 
bordet av Finn Nordmo. 
Det setter vi stor pris på, og 
benytter en hver anledning til 
å pumpe ham for industripar-
knytt. Det er utgangspunkt 
for mange interessante 
diskusjoner rundt bordet, er 
de enige om.
På oppfordring kommer 
seniorene med noen syns-
punkter på framtida sånn helt 
lokalt: 
- Utviklingen går for fort, det 
blir vanskelig å få tak i folk, 
mener Frithjof Hamnevoll, og 
får støtte av Alf Kåring, som 
også synes det burde vært 
tenkt på dette med boliger 

for lenge siden. Einar Buvik 
ser store utfordringer for 
bedriftene utenfor industri-
parken også; 
- Det blir et problem når folk 
slutter i andre bransjer fordi 
de fristes av høyere lønnin-
ger i parken, tror han. 
Et annet trusselbilde blir på-
pekt av Torbjørn Skagseth: 
- Ny teknologi kan komme 
til å skape problemer for 
solcelleindustrien i framtida, 
spekulerer han. 
- Bedriftene i parken må en-
gasjere seg i lokalsamfunnet 
i mye større grad, oppfordrer 
90-åringen Farup.
- Ja, bruke de lokale 
bedrifter og tilbud som fin-
nes, det vil føre til vekst i 
lokalsamfunnet vårt sup-
plerer de øvrige i den høyst 
oppegående og humørfylte 
fredagskakegjengen.

Hydroveteranen Håkon 
Sundby. Også han fast 
gjest ved pensjonistbordet 
på fredagene.

Fast gjest: Hydroveteranen 
Erling Lekanger.
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Nytt kull klare for industrien

Foran fra venstre: Dagfinn Halvorsen (faglærer), John-Howard Bottolfsen ( leder for voksenopplæringen ved MVS), Bengt Arne Pedersen, Lars Erik Hilde, 
Hjalmar Holtleite og Einar Håkon Pedersen (faglærer). I midten fra venstre: Anders Tindvik (REC SiTech/faglærer), Harald Engen, Kristian S. Åstrøm, 
Nathalie H. Sivertsen, Jøran Andersen, Thomas Eliassen og Helen Skaret Selstad (NAV Arbeid). Bak fra venstre: Tobias Hansen, Elisabeth Rambjørg, Ann 
Torild Hillestad, Camilla Olsen, Snober Aziz, Inger Johanne Sleipnes, Ann-Karin Jakobsen og Roar Jensen (studieinspektør MVS).

Helen Skaret Selstad (t.v.) fra NAV Arbeid og Wenche Olsen i Sic Processing har hjulpet i 
gang 15 deltakere i et nytt kurs i produksjonsteknikk. Wenche lover dem arbeid ved kurs-
slutt.

Et tøft program med 
teoretisk og praktisk 
læring venter de 15 
som deltar på vin-
terens NAV-kurs i 
produksjonsteknikk. 
Men som for de 30 
som gjennomførte 
fjorårets kurs med 
stil: belønningen er 
fast jobb i Glomfjord 
Industripark.

På bildet ser vi f.v.: Geir Karlsen (BIS Production Partner), Anita Karlsson (Meløy vgs.), 
Øyvind Wenberg (REC ScanWafer), Håvard Jentoftsen(T. Halsan), Gunnar Pedersen (opp-
læringssjef i Nordland fylkeskommune), Ragnar Rasmussen (Toyota Nordvik), Finn-Åge 
Pettersen (MBS), Bente Christensen (MBS), Mary-Ann Selfors (MBS), John-Erik Solbakken 
(Marine Harvest), Lill Andersen (Si Pro), Lothar Maruhn (Si Pro), Terry Whittall (REC SiTech) 
og Villy Sleipnes (PQ Norge Silicates). Representanter fra bedriftene Solhaug Entreprenør, 
Halsa Bygg og Meløy Notbøteri steg om bord underveis.

Forrige måned gikk startskud-
det for vinterens ”styrkeprøve” 
for 15 nye rekrutter til Glom-
fjord Industripark. Kursdel-
takerne, ikke få av dem er 
hjemflyttere til Meløy, skal 
gjennom et tett program med 
teori kombinert med praksis 
innen produksjonsteknikk. 
Belønningen er fast jobb i 
industrien, sannsynligvis i Sic 
Processing.
- Når vi lyser ut stillinger nå i 
november, trenger dere ikke 
søke. Vi regner automatisk 
med at dere er søkere, og jeg 
kan si med 99 prosent sikker-
het at dere får jobb, enten hos 
oss eller en av de andre be-
driftene i parken, dersom dere 
fullfører dette kurset med bra 
resultat, lovte Sic-sjef Wenche 
Olsen ved oppstarten.

Hjelp fra parken
- Dette er et hardt program 
som krever maksimal innsats 
fra deltakerne, forteller 
studieinspektør Roar Jensen 
ved Meløy videregående 
skole.
Etter fjorårets NAV-kurs, 
der 30 deltakere fullførte 
med stil, og de fleste nå er 
i jobb i industrien, brukes 
det samme opplegget som 
utgangspunkt for å spesialtil-

passe dette årets opplegg til 
Sic Processing sin slurryfa-
brikk som er under bygging. 
Wenche Olsen skal ansette 
om lag 80, der relativt mange 
skal være på plass i første 
kvartal neste år. 
- At vi gjennomfører disse 
kursene for NAV Arbeid, gir 
oss enda mer kontakt med 
industribedriftene, og vi kan 
hente hjelp derfra når vi tren-
ger det, sier Jensen.
Flere parkansatte bidrar 
nemlig i undervisningen på 
kurset, og dette er viktig for å 
tilby et faglig godt opplegg.
Årets produksjonsteknikk-
kurs tar utgangspunkt i me-
kaniske prosessfag, men vris 
av hensyn til slurryfabrikken 
i retning av kjemisk prosess. 

Førstelinje vedlikehold, 
måle- og reguleringsteknikk 
og generell forståelse av 
produksjon er viktig innhold. 
Dersom deltakerne får god-
kjent kurs der de har bestått 
tverrfaglig eksamen, kan de 
etter inntil tre års praksis 
gjennomføre fagprøve.

Mange flytter hjem
To av dem som har benyttet 
anledningen til å flytte hjem 
igjen til Meløy for å ta kurset 
og sikre seg jobb i industri-
parken, er 21-årige Elisabeth 
Rambjørg, opprinnelig fra 
Glomfjord, og 36-årige Ann-
Karin Jakobsen, opprinnelig 
fra Reipå.
- Etter å ha jobbet i restau-
rantbransjen i Bodø, fant jeg 

ut at det kanskje ikke helt var 
min greie, og dette hørtes 
spennende ut. Det skjer så 
mye i Meløy nå, med fram-
driften i parken og prosessen 
rundt det, at jeg hadde lyst til 
å komme hjem, sier Elisabeth.
- Jeg har en god stund tenkt 
på å skulle flytte hjem til 
Meløy, sier Ann-Karin.
Etter 10 år i ulike jobber i 
Bodø gjorde hun det.
- Det er flott i Meløy - jeg 
vokste opp her og har gode 
minner, dessuten var jeg lei 
bylivet. Nå skjer det dessuten 
så mye her som gir jobbmu-
ligheter, at jeg fant ut at tiden 
var inne.

Ville jobbe fysisk
Flere av de andre deltakerne 

på kurset kommer utenfra for 
å gjennomføre kurset, slik 
at de etterpå kan bli en del 
av industrieventyret i Meløy. 
33-årige Lars Erik Hilde fra 
Bodø var lei av kontorarbeid 
i Oslo, og klar for noe annet 
etter opprinnelig å ha utdan-
net seg innenfor fiskeritekno-
logi, eksport og markedsfø-
ring ved høgskolen i Bodø.
- Jeg ser veldig bra utvi-
klingsmuligheter for meg i 
Meløy, og jeg tror en mer fy-
sisk jobb vil passe meg godt. 
Fritidsproblemer får jeg nok 
ikke, for det blir rikelig med 
arbeid på dette NAV-kurset, 
pluss at jeg nå satser på å ta 
opp igjen interessen min for 
å stå på ski, sier han.

Dette bildet er et tilbakeblikk 
på en sosial-faglig båttur. 
På sensommeren inviterte 
nemlig Opplæringskontoret 
i Meløy BedriftsService 
mange av sine samarbeids-
bedrifter med på tur til Klok-
kargården på Rødøy. Dette 
virksomhetsområdet i MBS 
har opplevd en formidabel 
vekst de siste årene, i takt 
med at næringslivet etter-
spør rekrutter og økt kom-
petanse. Så gjorde det jo 
ingenting at været var på sitt 
aller beste, da forsamlingen 
steg om bord i ”Yarajenta” 
for avreise. 

Faglig båttur
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siden sist siste sidensiden sist siste siden

Meløy Arbeiderparti og Haugvik Industriarbeiderforening (HIAF) 
inviterte i høst stortingsrepresentant Tor-Arne Strøm fra Mo i Rana 
på besøk. Strøm er også medlem i Stortingets av transport- og kom-
munikasjonskomité, og dermed snakket han (t.h. på bildet) også om 
Meløys veiforbindelse sør- og nordover med Frank Andersen (t.v.) og 
ordfører Arild Kjerpseth.

Bedriftene i Glomfjord Industripark har sterk fokus på helse, miljø og 
sikkerhet. I høst har man også friskt i minne den tragiske fall-ulykken 
i tomta til Sic Processing. Nylig gjennomførte Yara sin årlige bered-
skapsøvelse, og ”case” i år var brann ved posefiltrene i fullgjødselfa-
brikken, med flere personskader som resultat.

I Glomfjord Industripark har behovet for parkering innenfor portene 
økt voldsomt på få år, ikke minst på REC sine områder (bildet til 
venstre), 355 ansatte pluss svært mange innleide mannskaper og 

besøkende medfører nok ofte problematiske feilparkeringer. REC 
SiTech har gitt klar melding (bildet til høyre) til dem som har tatt seg 
rette ved bedriftens brakkerigg.

Tettheten av kraner i industriparken er stor, og kraner skal vedlike-
holdes og jevnlig godkjennes. Her har Geir Karlsen i BIS knipset fra 
en nylig periodeisk kontroll og service på lossearmen på  ammoniak-
kaia, der man smurte opp, malte, skiftet en slange og justerte stram-
mingen på wiren. 

Mange park-ansatte har betydelige talenter innenfor kunst og kultur 
som dyrkes utenom arbeidstid. Men også til glede for sine kolleger – 
her er det REC SiTech-ansatte som spiller for et stort publikum under 
langtidsfrisk-seminaret på sensommeren. Vi ser (f.v.) Jon Morten 
Stenvik, Bente Sørgård og Hans Rune Kroknes.


