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Hvem er de nye karene på ScanWafer?
Hvem har sluttet eller skiftet jobb?

SE SISTE

De ansatte ved PQ Norge Silicates 
gjør det de alltid har gjort - setter 
salgsrekord hvert år.  - Tiltak for å få 
folk til å trives er viktig. De ansatte 
liker å gå på jobb. Da yter de det de 
skal. Gjerne litt til, mener plassjef Trond 
Fagerli.

DE GJØR 
SOM FØR:Trives
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De trives og yter 
gjerne litt ekstra for 
PQ Norge Silicates. 
F.v. Villy Sleipnes, Jan 
Roger Sivertsen, Lars 
Kåre Øijord, Arild 
Olsen og Roy Telnes.

Alltid 
spennende å 
få inn en ny 
generasjon 
rogn. Frank og 
Siv i Marine 
Harvest 
inspiserer.
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ScanWafer Glomfjord
ScanWafer selger følgende:
 
 •  2 stk. pappresser (1 stk. 1 kammer/1 stk. 2 kammer)
 •  9 stk. løftebord (maks 1500 kg.)
 •  1 stk. traverskrane (maks 1 tonn)
 •  1 stk. Quick Lift/vakuumløfter (maks 50 kg.)
 •  div. laboratorie interiør
 •  48 stk. garderobeskap
 •  1 stk. tønnevender (maks 600 kg.)
 
Interesserte bes kontakte Bjørn M. Pedersen på 97 07 40 94 
eller bjorn.pedersen@scanwafer.com.

We made the sun the source
of our powerful business

- IndustriFolk skal være 
lokalavis for Glomfjord 
Industripark.

Nåvel. Jeg tar vel hardt i ved 
å kalle publikasjonen lokalavis 
når den trykkes «bare» 6 ganger i 
løpet av dette året. Med lokalavis 
tenker vi gjerne daglige eller i 
det minste ukentlige utgivelser 
med siste nytt i et vidt spekter 
av kategorier. IndustriFolk blir 
aldri en lokalavis i ordets rette 
forstand – utgivelse hver andre 
måned er et dårlig utgangspunkt 
for å fortelle siste nytt. Og 
dette er et informasjonsblad 
der kundene, altså bedriftene 
i Glomfjord Industripark, 
finansierer og er med på å styre 
det redaksjonelle arbeidet som 
utføres av Ulsnæs Værsågod. 
Så hvorfor breke om lokalavis? 
Jo, fordi IndustriFolk byr på 
en god del av det som gjør 
lokalavisen viktig for folk flest. 
For det første har den utforming, 
eller layout, som i klassisk avis. 
Dernest har utgiveren, altså 
undertegnede, utdanning og 
bakgrunn som journalist, 
og benytter tradisjonelle 
journalistiske metoder i arbeid 
med tekst, bilder og utforming. 
Og ikke minst viktig: gjennom 
intervjuer, reportasjer, store 
og små artikler skal innholdet 
preges av møte med mennesker. 
Nettopp dette siste har jeg 
erfaring for er noe av det viktigste 
for å få interesserte og fornøyde 
lesere. Møte med mennesker 
skaper nærhet.
IndustriFolk har likevel andre 
hensyn å ta enn en lokalavis. 
Dette er et informasjonsblad. 
Den varen bedriftene kjøper skal 
være en velegnet kanal for å nå 
fram med viktig informasjon til 
ansatte, samarbeidspartnere, 
kunder og lokalbefolkning. Det 
er riktignok jeg som er utgiver av 
bladet, men her må ikke viktig 
informasjon drukne i behovet 
for å underholde. Samtidig 
er det viktig at IndustriFolk 
faktisk underholder, for bladet 
blir ikke attraktivt uten litt 
”tabloid” tankegang, bilder med 
trøkk og systematisk fokus på 
møte med mennesker. Og da blir 
det kanskje litt 
lokalavis likevel? 
Ha god lesning!

- Det er ikke 
sånn at vi får alle 
møkkajobbene bare 
fordi vi er under 
opplæring! humrer 
Eskil Lund (18), 
Tomas Eskeland (21) 
og David Engen (20).

Tre unge fjes  alle med hektiske 
hverdager som lærlinger i tre 
ulike bedrifter.
- Mye å gjøre, enormt mye 
å lære og ingen dager som 
er like, oppsummerer de 
lærlinglivet.
Alle har base i Glomfjord 
Industripark, med mange 
bedrifter i ulike bransjer. 
Dermed også i en region der det 
er lett å finne likesinnede.
- For tiden har vi i overkant 
av 80 løpende kontrakter med 
lærlinger i Meløy, forteller 
Finn- Åge Pettersen.
Han er opplæringskonsulent 
i Meløy BedriftsService, som 
har overtatt det som før var 

Opplæringskontoret 
under Hydro Agri 
Glomfjord.
- Jeg tror vi får bedre 
oppfølging enn de fleste 
steder. Her får vi delta 
på kurs og i møter, og 
det gjør lærlingtiden 
enda bedre, synes 
Tomas Eskeland.

En annen verden
Om bakgrunnen deres er svært 
forskjellig, har de tre guttene 
til felles opplevelsen av at 
lærlingtid er noe ganske annet 
enn skoleløpet i forkant.
- Det er en helt annen verden! 
Kjempespennende, ikke minst 
det å ha med masse forskjellige 
folk å gjøre, mener David 
Engen fra Ørnes.
Han valgte seg ScanWafer som 
læringssted i IKT driftsfag, 
etter grunnkurs mekaniske 
fag i Glomfjord og et år med 
IKT ved Lødingen videregående 
skole. Nå er han med i driften 
av ordinære nettverkssystemer 
som inkluderer Glomfjord, 
Herøya og Oslo, samt datastyrte 
maskiner i produksjonen av 
wafere.
- Alt av brukerstøtte settes 
til meg, og da blir det stor 
variasjon i oppgavene. Nå 
er jeg dessuten så heldig at 
ScanWafer tilbyr meg kursing 
for å bli systemingeniør, sier 
han.

Godt utbytte
Eskil Lund fra Brønnøysund 
har tilsvarende lærlingplass 
i Hydro Agri Glomfjord, altså 
innen IKT driftsfag, etter at han 
gjennomført elektro grunnkurs 
på hjemstedet sitt. 
- Jeg kunne ikke hatt det 
bedre i en annen jobb  alt er 
interessant. Det er investert i 
masse nye maskiner, og i høst 

var jeg med på å sette opp helt 
nytt nettverk, forteller han.
Tomas Eskeland fra Stavanger 
har valgt en helt annen bransje. 
Etter grunnkurs naturbruk og 
videregående kurs i akvakultur 
gikk turen til Marine Harvest 
sitt anlegg for å ta fagbrev i 
som røkter.
- Det beste ved jobben er nok 
at det er så variert. Selvsagt 
finnes det «møkkajobber», men 
de jeg jobber sammen med er 
opptatt av at jeg ikke skal ha 
mer av den typen arbeid enn de 
andre, og at jeg får godt utbytte 
av lærlingtiden.

Lærlingrikt

IndustriFolk

ScanWafer feller stadig nye 
produksjonsrekorder og kan 
sette nye mål for utnyttelsen 
av produksjonslinjene. Nå 
er den nest største bedriften 
i industriparken i ferd med 
å skille ut en liten del av 
sin produksjon og gjør den 
til et stort oppdrag for en 
annen park-bedrift, Meløy 
BedriftsService (MBS).

10 tonn i uka
- I vår produksjon skjærer 
vi bort blant annet bunn- og 
sidestykker av de ingotene 
som skal bli til wafere. Dette 
avskjæret kaller vi resirk, og nå 
skal MBS sandblåse og fjerne 
forurensninger i overflaten 
på resirk’en for oss, forteller 
skiftleder Per Helge Svendsen 
i ScanWafer.
Resirk-behandlingen er 
bare en liten del av wafer-
produksjonen, men det er 
betydelige mengder i kilo og 
verdi vi snakker om, forteller 
produksjonssjef Petter 
Breivik:
- Vi kjører ca. 15 ingoter 
gjennom fabrikken i løpet 
av et døgn. Av dette blir det 
i gjennomsnitt 14-15 kasser 
resirk, som hver veier omlag 
100 kilo. Altså rundt regnet 10 
tonn resirk i løpet av en uke.

Mer fokus  mindre støy
Når man så kan regne kilopris 
på 175 kroner for silisium, 
utgjør altså ukevolumet av 

resirk verdier for om lag 
1,75 millioner kroner. At 
ScanWafer nå setter bort 
denne arbeidsoperasjonen  til 
en utenforstående bedrift, har 
flere årsaker.
- Først og fremst gjør vi 
det for å fokusere mer på 
kjernevirksomheten vår, som er  
waferproduksjon. Vi håper den 
«frigitte» tiden vil gi operatørene 
våre tid til å fokusere enda 
mer på å øke utbyttetallene, 
opplyser produksjonssjefen.
- Dessuten fjerner vi en 
støykilde i produksjonen ved 
å sette dette bort til MBS. Vi 
håper også det vil hjelpe oss 
ytterligere i å nå de strenge  
renhetskravene som stilles i 
ovnsprosessen vår. 

Investerer 
vegg-i-vegg
Nå setter Meløy BedriftsService 
i stand sin egen hall i den 
gamle likeretteren. Her skal sju 
resirk-ansatte gjøre jobben for 
ScanWafer.
- Så langt har to av våre fått 
opplæring, og disse skal igjen 
lære opp de andre som kommer 
på plass i løpet av de neste 
ukene, sier MBS-leder Jan-
Robert Skaland.
Han investerer nå om 
lag 1,5 millioner kroner i 
sandblåsinganlegg. Tre sager, 
en fres og et skanner-anlegg 
flyttes over fra ScanWafer 
vegg-i-vegg.
- Er det aktuelt å sette bort 
flere deler av produksjonen, 
Petter Breivik?
- Det kan bli aktuelt. Det 
er ikke aktuelt akkurat nå, 
men ingen vet hva som skjer 
i fremtiden.

MBS tar resirk-en
SCANWAFERs DELPRODUKSJON GIR NYE ARBEIDSPLASSER:

Skiftleder Per Helge Svendsen konstaterer at en liten 
del-produksjon i ScanWafer blir et stort oppdrag for Jan-
Robert Skaland (t.h.) og Meløy BedriftsService.

Edmund 
Ulsnæs

Finn-Åge Pettersen i Meløy 
BedriftsService har løpende 
kontrakter med omlag 80 
lærlinger i Meløy.

- Resirk er avskjær fra de 
store blokkene, ingotene, 

som blir til wafere, 
forteller skiftleder Per 

Helge Svendsen.

ScanWafer frigjør tid for operatører og fjerner en støykilde og 
forurensning av ovnsprosessen. Meløy BedriftsService oppretter sju 
nye arbeidsplasser. Resirk gir utbytterikt samarbeid mellom de to 
bedriftene.

Godt å være lærling i 
Glomfjord Industripark, 

mener (f.v.) Tomas 
Eskeland, Eskil Lund og 

David Engen.



Beredskapsradio
Nå skal beredskapsledelsen 
i Glomfjord Industripark 
bruke Radio Meløy i sitt 
varslingsopplegg. Ved å slå 
et telefonnummer og taste en 
kode, vil utvalgte personer i 
beredskapskorpset kunne 
bryte inn i nærradiosending
ene.
- Når dette blir kjent kan 
folk skru på radioen når de 
hører tyfonen går, og da får 
de beskjed om det bare er en 
øvelse, eller om noe faktisk 
har skjedd, opplyser sjef for 
brann og beredskap i Hydro 
Agri Glomfjord, Tor -Anton 
Andersen.
Nå håper Andersen at 
samarbeidet med Radio Meløy 
kan testes ut i praksis før 
påske.

Leder ikke 
funnet
Marine Harvest har fortsatt 
ikke funnet ny driftsleder etter 
Tor-Arne Gransjøen.
- Vi har gjennomført intervjuer, 
og hadde et håp om å få ny 
leder på plass før jul, forteller 
Gransjøen.
Stillingen ble lyst ledig internt 
og eksternt sist høst.
- Vi bruker den tiden vi trenger, 
og vi bruker et byrå som 
hjelper oss i dette arbeidet. 
Det er viktig å finne den rette 
personen, mener Gransjøen.
Selv har han hatt driftsleder-
jobben i Glomfjord i flere år, 
men bytter nå oppgaver ved at 
han er blitt Marine Harvests 
produksjonssjef for ferskvann 
i Norge.

- Startfôringen i disse karene er en møysommelig prosess der små avvik kan gi store 
utslag økonomisk, sier klekkeri-leder Frank Meløysund.

klekkeriet 16 kar som hvert 
er på om lag 30 kubikkmeter 
og gir plass til anslagsvis 250-
300.000 yngel. På plass i disse 
karene er det at yngelen blir 
gjenstand for de tre røkternes 
systematiske og nøyaktige 
startfôring.
- Fra automater fôrer vi med 
bitte små kuler av beste sort 
fiskemel. Forsiktig, forsiktig 
de første dagene, der vi 
fortløpende måler temperatur 
og innholdet av oksygen, 
Co2, pH og nitrogen i vannet, 

Vaksinasjon av laks er et spesialisert 
arbeid der Marine Harvest i Glomfjord 
kjøper tjenester utenfra. 

Dermed er de sju tilreisende med «sprøytene» ofte å se 
 vaksinasjonen foregår om lag annenhver måned.
- Disse karene jobber på spreng mens de er her og 
rekker over om lag 160.000 individer i døgnet. Hver 
fisk er på mellom 35 og 80 gram, opplyser lakserøkter 
Kjetil Kristensen.
Vaksinatørene sprøyter 0,1 ml i hvert individ. 
Kostnaden er anslagsvis 1 krone pr. stk. og fjorårets 
vaksinasjonsmengde var 5,5 millioner individer. 
- Dette er en generell vaksine mot sykdommer som 
kaldtvannnsvibriose, vintersår og furunkulose, sier 
en av de andre røkterne, Andrè Spigseth.

forteller Meløysund.
Etter om lag 30 dager har 
yngelen vokst fra 0,18 til 1 
gram. Etter nye 60 dager til ca. 
7 gram. Da melder den flytting 
fra Haugvik og ned til smolt-
anlegget ved fjorden.

Viktige fortrinn
Kundene, altså hovedsakelig 
oppdrettere, etterspør i dag 
både 0-åringer og 1-åringer for 
å sikre stabil drift i sine anlegg 
året igjennom. 0-åringene som 
er klekket tidlig på året sendes 

ut som smolt fra Glomfjord i 
august/september med en 
gjennomsnittlig størrelse på 
80 gram. 1-åringene drar 
på våren året etter klekking 
med gjennomsnittlig vekt 120 
gram.
- I Glomfjord har vi fordel 
av varmt spillvann fra Agri. 
Samtidig er vi sårbare, for når 
det er utfall i Syrefabrikken får 
vi et brått fall i temperaturen. 
Dette reagerer yngelen 
voldsomt på, sier Frank.

Det går fort unna når sju karer vaksinerer om- 
lag 160.000 laks i døgnet ved Marine Harvest 

Glomfjord.
Foto: Edmund Ulsnæs

Vaksinasjon på høygir

I desember kom en gruppe 
på 2,2 millioner rogn i hus, 
eller 424 liter. Nå på ny-året 
ytterligere 3 millioner - 600 
liter.
- Det er alltid spennende 
å se hvilken type rogn det 
er, hvilken kvalitet den har. 
Og ikke minst hvordan 
startfôringen skal gå, sier 
driftsleder Frank Meløysund 
i klekkeriet.

12,5 millioner
Etter strykingen av stamfisk 
på høsten, får han inn rogn i 
fem grupper hvert år, gjerne 
i periodene desember, januar, 
april og mai. I fjor startfôret 
anlegget i Haugvik 12,5 
millioner yngel.
- Med en temperatur på 
8 grader klekkes rogna til 
yngel etter om lag 10 dager. 
Når den har brukt opp den 
såkalte plommesekken veier 
yngelen om lag 0,18 gram. Da 
er det at startfôringen starter, 
opplyser han.
Og da har det gått om lag 40 
dager siden rogna kom i hus. 
Årets gruppe 1 er dermed på 
plass i startfôringskarene midt 
i februar, gruppe 2 i midten 
av mars.

Små variasjoner gir
mange millioner
Og i startfôringen er det langt 
fra tilfeldigheter som rår.
- Nei, det er viktig med god 
rogn, men enda viktigere 
hvordan vi klarer å fôre opp 
yngelen. Økonomisk sett 
betyr det mye at vi har lavest 
mulig fôr-faktor uten at det 
går ut over framveksten. I 
fjor hadde vi gjennomsnittlig 
en slik faktor på 0,65, altså 
0,65 kilo for å få 1 kilo fisk 
ut av klekkeriet. Det er lett å 
skjønne at små variasjoner i 
denne fôr-faktoren kan utgjøre 
mange millioner kroner når vi 
snakker om så store mengder 
som vi har hvert år. 
Haugvik-klekkeriet hadde i 
fjor et svinn på 12,5 prosent 
- positive tall.
- Vi har et nytt og moderne 
anlegg og kan drive effektivt 
med lite folk. Og med den 
fordelen vi har i at vi henter 
spillvann fra Hydro, kan vi få 
til et bra resultat i stor skala, 
forteller driftsleder Tor-Arne 
Gransjøen i Marine Harvest 
Glomfjord.

Forsiktig start
I startfôringshallen har 

Frank Meløysund og røkter Siv Torill Bloch 
inspiserer yngel som snart er klar for 
startfôringshallen.

Ny generasjon 
er flyttet inn
Ny generasjon skal drives fram ved klekkeriet 
til Marine Harvest. Spennende: hvordan går 
startfôringen?

En hyggelig farge: ny 
generasjon rogn klar for 

klekking...

Huller å fylle?
Godt nytt for deg i Agri som 
er senior og vil fylle huller i 
IKT-kunnskapen. I samarbeid 
med Høgskolen i Bodø tilbys 
alle ansatte over 50 år gratis 
dataopplæring. I alt 25 
kursplasser.
- Dette er et fleksibelt 
og behovsrettet opplegg. 
Fordi deltakerne har ulike 
ferdigheter og behov, blir det 
lite kursing. Den enkelte får 
mest individuell hjelp av lokal 
instruktør eller via skjerm, 
forteller Erling Voll.
Opplæringen skal først og 
fremst dekke jobb-behov, og 
gjennomføres på den enkeltes 
arbeidsplass, supplert med 
gruppesamlinger etter behov 
i undervisningsrom på 
bedriftens område.



Ikke flere 3000-
metere. Den 
fysiske testen for 
brannmannskapene 
er forandret.

I januar gjennomførte Brann- 
og beredskapsavdelingen 
under Hydro Agri Glomfjord 
en ny type fysisk test på om 
lag 40 personer tilknyttet 
brannkorpset. Og dette er 
noe helt annet enn de tidligere 
testene med løp over 3000 
meter.
- Nå skal mannskapene blant 
annet gå på tredemølla i 12 
prosent stigning i 8 minutter 
med fullt utstyr, opplyser 
brannformann Per Hagbart 
Frøskeland.
Fullt utstyr betyr 23 kilo 
vekt på kroppen  flaske, 
brannbekledning, hjelm og 
maske. Minimumskravet er at 
oksygenopptak er på minst 40 
milliliter pr. minutt. 
- Andre elementer i testen er 
armhevinger, armhevinger i 
bom, situps og benkepress. 
Her gir vi poeng på alle øvelser 
etter en skala, og dersom du 
får 16 poeng, får du bestått.
Testen gjennomføres av alle 
mannskaper årlig, og erstatter 
den gamle løpstesten.
- Hensikten med å endre 
innholdet i testen, er at det 
skal bli mer likt det som er 
reelt i en situasjon. Løping 
fanger for eksempel ikke opp 
styrketest, sier Per.

Slutt på løp

- I dag krever kundene 
at nye prosjekter skal 
beregnes raskt, godt 
og billig, forteller HPP-
ingeniør Bjørn-Wiggo 
Eriksen.

Og dataverktøyet han 
har spesialisert seg på er 
skreddersydd for nettopp det. 
Tredimensjonale tegninger og 
modeller i farger gir nemlig et 
svært realistisk og detaljert 
bilde av hvordan en planlagt 
konstruksjon vil bli seende ut 
og fungere.
- Før måtte det gjøres 
omfattende beregninger før 
man i det hele tatt kunne lage 

Fra to til tre 
dimensjoner

Per 
Frøskeland

HPP overtar 
lagervirksomheten 
og lager plan for å 
utnytte det bedre. Det 
kan bli godt nytt for 
flere enn Agri.

Bakgrunn: HPP «skiller lag» med 
Agri i Glomfjord Industripark. 
HPP overtar lagrene for 
stål, ventiler, transmisjoner, 
kilreimer, kulelagere og annet 
forbruksmateriell. 

Andre enn Agri
- Nå lar vi konsulentfirmaet 
Bedriftskompetanse lage 
en plan for hvordan vi kan 
utnytte lagrene best mulig. 
Det viktigste er at overtakelsen 
ikke gir en kostnadsøkning for 

Lager for flere

Agri, og at vi samtidig klarer 
å gå i balanse med driften, 
forteller administrasjonssjef 
Vidar Andersen i HPP.
Utnytte lagrene best mulig 
betyr også andre kunder enn 
Agri.
- Ja, vi skal jobbe eksternt 
for å få inntjening. Dette 
kan gjøre at et større volum 
passerer gjennom lagrene og 
at vi dermed får ned prisene. 
Dermed vil også Agri tjene på 
samarbeidet. 

Skal presentere
I «storhetstiden», da Glomfjord 
var som en øy langs kysten 
der leveranser av deler og 
forbruksmateriell tok dager og 
uker, hadde daværende Hydros 
materiallager en gjenkjøpsverdi 
på flere titalls millioner kroner. 

HPP har overtatt 
materiallageret fra 

Agri.  Nå lager vi 
en plan for hvordan 
lageret kan utnyttes 

best mulig, sier 
administrasjonssjef 

Vidar Andersen.

I dag kan slike varer skaffes 
på dagen utenfra, og i de om 
lag 3.000 kvadratmeter store 
lokalene lagres nå utstyr med 
gjenkjøpsverdi på om lag 5 
millioner kroner. 
- Vi tror at vi kan betjene også 
andre bedrifter, ikke bare i 
Industriparken, med deler og 
vedlikeholdsmateriell. Derfor 
skal vi ta kontakt og presentere 
opplegget vårt. Alternativet for 
bedrifter er jo å hente ting fra 
Bodø, og dersom vi får opp 
volumet her nede, kan vi oppnå 
gode priser.  

Andre i Meløy?
Med i overtakelsen av lagrene 
fra Hydro fulgte også to ansatte. 
Disse arbeidsplassene skal 
trygges, og byggingen av en 
industripark med et spekter av 
ulike bedrifter gir kommersielle 
muligheter for HPP.
- Vi kan også tenke oss å 
satse på annet innenfor lager, 
selv om det meste jo ligger 
innenfor stål og kulelagre. 
Dersom etterspørselen er der, 
kan vi gjerne betjene andre 
deler av næringslivet i Meløy. 
Samtidig ønsker vi ikke å legge 
oss i konkurranse med for 
eksempel Solhaug Entreprenør 
på trelast. Men her vil vi gjerne 
få til et samarbeid der det er 
mulig, mener Vidar Andersen.

Ny SAP for HPP
HPP har «flyttet ut» av Agris administrative 
datasystem SAP og inn i sitt eget. 
- Fordelen er at ordre- og 
kundebehandlingen blir lettere og 
bedre tilpasset vår virksomhet enn før. 
Og det er lettere å holde oversikt over 
lager, innkjøp og bemanning, forteller 
administrasjonssjef Vidar Andersen.
Nå er altså Glomfjord-avdelingen av HPP 
på plass i sitt konsern sitt datasystem.

- I begynnelsen har det vært en del 
merarbeid med fakturakontroll og 
godkjenning av bilag, ettersom vi 
må kjøpe regnskapstjenester utenfor 
Glomfjord. Men nå er alle programmer 
på vedlikehold, ordrer og innkjøp tatt i 
bruk, og alle som bruker systemet har 
fått kurs over to dager.

Under planlegging: 
Glomfjord 
Industripark 
Bedriftsidrettslag.

- Jeg håper at ting kan komme 
i orden i løpet av våren, sier 
Sture Karlsen.
Lederen for HGBI, Hydro 
Glomfjord Bedriftsidrettslag, 
kan altså fortelle at tiden nå 
er moden. Moden for å samle 
de idrettslige aktivitetene i 
industriparken under en og 
samme paraply.

- Det er blitt mange bedrifter 
etter hvert, og mange 
aktiviteter samler folk fra 
forskjellige leire. Vi er kommet 
dit at det er naturlig å tenke på 
en annen og bedre samordning 
av dette. En sammenslåing i 
ett lag, mener han.
Og trekker parallellen til 
Grenland Industripark, 
der nettopp det samme 
er gjennomført. Så langt 
er tanken luftet med de 
enkelte bedriftene i parken  
tilbakemeldingene er positive.

Parken IL
- Nå er det sendt en offisiell 
henvendelse til alle bedriftene. 
Når alle har svart er det naturlig 
å opprette en arbeidsgruppe 
der alle er representert. Så 
er det en god del formelle ting 
som ikke er avklart og som vil 
ta litt tid  et slikt spørsmål må 
jo behandles i de forskjellige 
årsmøtene. Men målet vårt 
er helt klart at et nytt lag skal 
være etablert i løpet av våren, 
forteller Sture.

tegninger. Nå kan jeg begynne 
å konstruere med én gang, og 
bruke mye kortere tid. 
Og vanlige, todimensjonale 
tegninger er ikke bestandig lett 
å forstå for dem som skal utføre 
arbeidet. Tredimensjonalt i 
farger presentert 
med animasjons-
effekter på 
dataskjermen 
blir realistisk og 
tilgjengelig på 
en helt annen 
måte.
- Programmet 
b e r e g n e r 
også hvor 
belastningene 
er størst i en 
konstruksjon. 

Dermed blir beregningen 
av materialbehov mye mer 
nøyaktig, og det kan bety store 
summer i besparelser i store 
prosjekter, sier Bjørn-Wiggo.

I tre dimensjoner

Sture Karlsen og styret i HGBI planlegger felles bedriftsidrettslag i industriparken.



SKADEPOTENSIAL 1:
Granulator med mikser. 

Strenge sikkerhetsrutiner ved utbedring.  

SKADEPOTENSIAL 2:
Krystallisatorer. Strenge 

sikkerhetsrutiner ved 
utbedring.    

SKADEPOTENSIAL 3:
Begerverk. Strenge 
sikkerhetsrutiner ved 
utbedring.  

- De som leder 
sikkerhetsarbeidet må 
komme nærmere dem som 
leder produksjonen i det 
daglige. For når det daglige 
temaet er hvordan man skal 
nå produksjonsmål og ha mest 
mulig oppetid i anleggene, ja, 
så kan sikkerhetstenkingen 
komme litt i bakgrunnen, tror 
Herulf Olsen.

Synlige verneombud
De siste års driftskoordinator 

ved Hydro Agri Glomfjord har 
søkt, blitt tilbudt og takket 
ja til den ny-opprettede 
stillingen som sikkerhetsleder 
i bedriften.
- Et viktig grep blir å 
gjøre verneombudene på 
skiftene mer synlig. De må 
få mer myndighet og mer 
tid til å bruke myndighet i 
sikkerhetsarbeidet, slår Herulf 
fast.
- Flott! Mener Ådne Helmersen, 
som selv er det ene av i alt 12 

verneombud i produksjonen og 
PKL (Pakkeri-Kai-Lager).
- Jeg har ment hele tiden 
at verneombudene brukes 
altfor lite. Kjempebra dersom 
det kan bli endret på, og 
jeg tror det er veldig viktig 
for sikkerhetsarbeidet, sier 
Ådne.

HMS som fundament
Sikkerhetsleder Olsen inngår 
som en del av ledergruppa i 
bedriften. Med sin bakgrunn 
som driftskoordinator er 
han svært oppmerksom på 
at jobben ikke må løses slik 
at sikkerhetslederen bare 
forvalter et byråkrati.
- Når det gjelder forskrifter og 
systemer i sikkerhetsarbeidet, 
så har vi jo folk i bedriften, for 
eksempel Gunnar Olsen, som 
er erfarne og dyktige på det. 
Jeg vil bruke mye tid ute i 
fabrikkene. Blant annet skal 
jeg forsøke å være med på 
flest mulig skiftledermøter og 
ukeplanleggingsmøter, både i 
produksjonen og pakkeriet. 
Det er viktig å være der det 
skjer  dersom vi skal klare å 
få helse, miljø og sikkerhet 
(HMS) til å bli fundamentet 
for alt vi gjør.

Ikke bra nok
Direktør Erik Knutssøn 
hadde ikke hatt sjef-jobben 
i Glomfjord mange dager før 
en ny-opprettet stilling som 
sikkerhetsleder ble lyst ledig. 
Bedriften har ikke til hensikt 

Sikkerhetsledelsen skal være mer 
i fabrikkene. Verneombudene skal 
brukes mer. Og selv skal han være 
med når den daglige fabrikkdriften 
planlegges og styres. Herulf Olsen 

er ny sikkerhetsleder ved Hydro Agri 
Glomfjord.

Sikkerhetsledelsen 
må nærmere 
produksjonen (HERULF OLSEN)

Reidar Fonnes er operatør med utvidet 
ansvar. En viktig oppgave er å føre tilsyn 
med arbeids- og entretillatelser.

Herulf Olsen (t.v.) er ny sikkerhetsleder ved Hydro Agri Glomfjord, 
og vil bruke verneombudene mer. - Kjempebra, sier verneombud 

Ådne Helmersen.

å nøye seg med dagens 
prestasjoner når det gjelder 
sikkerhet i tanke og gjerning.
- Vi har ikke utviklet oss 
godt nok på dette feltet, slår 
verneleder Gunnar Olsen 
fast.
- Det kan nok ha å gjøre 
med at fokus har vært så 
sterkt på effektivisering og 
nedbemanning, samtidig som 
vi stadig har fått nye oppgaver. 
Det er kjempebra at ledelsen 
ser at HMS er fundament 
for alt, for som et resultat 
av systematisk arbeid innen 
HMS tror jeg effektivitet og 
produktivitet kommer av seg 
selv, mener Gunnar.

Hastverk og holdninger
De er begge opptatt av 
holdninger  statistikken viser 
tross alt at menneskelig svikt 
så godt som alltid er årsak når 
uhellet er ute.
- Jo, vi har kanskje en slags 
indre justis på at andre skal 
ta tak i ting. En operatør kan 
se noe som han vet kan være 
skummelt, men tar liksom ikke 
helt laus for å sørge for at det 
blir ordnet opp i. Dette har 
med holdning å gjøre, og ofte 
unnskyldes det med tidspress, 
man har ikke tid. Men sikker
hetsfilosofien vår sier at ingen 
jobb haster så mye at den ikke 
skal utføres på en sikker måte, 
slår Herulf fast.
Noen uker før han tiltrer 
ny jobb mener han at 
sikkerhetsledelsen må 

være nærmere 
linjeledelsen i 
fabrikkene. At 
verneombudene 
må børstes støv 
av. 
- Og at forslag og 
tilløpsmeldinger 
fra de ansatte må 
gripes tak i på en 
mer systematisk 
måte. Ingen må 
tro at disse ikke 
tas på alvor, sier 
Herulf.



bedriften:

PQ Norge Silicates AS

Råglassfabrikken i Glomfjord Industripark ble bygget i 1992-93 av det svenske 
konsernet Eka Nobel, og eies fortsatt av Eka Chemicals-selskapet Silinor. 
Driften av anlegget kom etterhvert under paraplyen Akzo-PQ Silica, i samarbeid 
mellom nederlandske Akzo og amerikanske PQ Corporation. I dag står PQ 
Europe som driver, et selskap som er etablert i åtte land. Etter at anlegget 
ved Oslo ble lagt ned i fjor, er Glomfjord den eneste råglassfabrikken under 
PQ Norge Silicates AS. Her sysselsetter bedriften direkte 16 ansatte samt to 
indirekte gjennom kjøp av ulike tjenester lokalt. Årsomsetningen er på 40-45 
millioner kroner. 

ned  100 arbeidsplasser gikk tapt. For 
å kompensere for noen av disse, samt 
berge den gunstige kraftavtalen med 
staten, var det viktig å komme opp med 
nye prosjekter.
- I samarbeid med det svenske konsernet 
Stora arbeidet vi for å etablere en 
Natriumklorat-fabrikk, forteller Finn 
Nordmo, daværende Hydro-direktør i 
Glomfjord.
- Men så ble deler av Stora-konsernet 
kjøpt opp av Eka, som allerede hadde 
planer om å bygge en slik fabrikk på Mo. 
Hydro bestemte seg for å gå videre med 
planene, men så kom Eka på banen igjen 
og foreslo i stedet etablering av en Natri
umsilikatfabrikk, altså råglass. Da stilte 
vi tomt til rådighet, og den nye fabrikken 
ble utelukkende bemannet av folk fra 
den nedlagte ammoniakkfabrikken, sier 
Nordmo.

Virkeligheten i andre bedrifter er rask vekst, 
kraftig nedbemanning eller endring av driften. 

Ved råglassfabrikken i Glomfjord gjør de ingen av 
delene. Der gjør de bare det samme som alltid  

øker produksjonen jevnt og trutt med salgsrekord 
hvert år. Og så trives de, rett og slett…

Trivsel, rett og slett
Virkeligheten i andre 
bedrifter er rask vekst, 
kraftig nedbemanning 
eller endring av driften. 
Ved råglassfabrikken i 
Glomfjord gjør de ingen av 
delene. Der gjør de bare 
det samme som alltid  øker 
produksjonen jevnt og trutt 
med salgsrekord hvert år. Og 
så trives de, rett og slett…

- Tiltak for å få folk til å trives er viktig. 
Da får de ansatte en positiv holdning som 
gjør at de liker å gå på jobb. Da yter de det 
de skal, og gjerne litt til, mener plassjef 
Trond Fagerli.
Alt tyder på at staben på 16 ved PQ 
Norge Silicates AS trives ualminnelig 
godt på arbeidsplassen sin. I en 
miljøundersøkelse som Polarsirkelen 
HMS nylig gjennomførte i den ferske IA-
bedriften, gir de ansatte toppscore på alt 
fra omgangstone, forholdet til ledelsen og 
til hvordan nyansatte blitt tatt imot.

PQ-miljøet…
- Ja, her har jeg det fantastisk flott på 
alle måter. En ting er at jeg trives med 
den jobben jeg har og de oppgavene den 
fører med seg. Men så er det også et flott 
miljø blant de ansatte. Vi er en liten og 
sammensveiset gjeng  vi setter garn i 
fjorden, fisker og spiser sammen. Her vil 
jeg fortsette å være! Sier Villy Sleipnes, 
som arbeidet en årrekke for Hydro før han 
meldte overgang til PQ i 1998.
Den gode og avslappede omgangstonen 
legges da også merke til av besøkende og 
samarbeidspartnere som får en smakebit 
både av det gode arbeidsmiljøet og ikke 
sjelden selvlaget fiskesuppe…..

Økonomi på skinner
Bygget av svenske Eka Nobel, oppkjøpt 

av nederlandske Akzo, nå drevet av 
amerikanske PQ. Eierskapet bak 
råglassfabrikken i Glomfjord har vært 
omskiftelig, men driften?
- Den har gått på skinner hele veien. 
Produksjonen og salget har økt jevnt 
og trutt helt siden starten. I dag tar vi 
ut maksimalt av smelteovnen, og i fjor 
satte vi salgsrekord igjen, opplyser Trond, 
plassjef fra april i fjor, da han overtok 
etter Svein Brattøy.
«Priskrig» med konkurrenter i Polen gav 
en periode lave priser og overproduksjon 
i markedet, men nå er etterspørselen 
så stor fra kundene i Sverige, Finland 
og Norge at Fagerli & Co. ikke klarer å 
levere nok.

Biter av råglass
Etterspørselen resulterte i et salg på 
38.000 tonn råglass i fjor, som igjen 
bragte 42 millioner kroner i kassa. 

Produksjonen og salgsinntektene har 
altså økt sakte, men sikkert hele veien 
 til sammenlikning var inntektstallene i 
1996 på 36 millioner kroner.
- Og slik markedet er nå, tyder alt 
på at økningen fortsetter, og at 2004 
kan gi enda litt bedre resultat, mener 
plassjefen.
Ferdigproduktet fra PQ er små biter 
av råglass som veier om lag 200 gram. 
Produksjonsprosessen overvåkes 
døgnkontinuerlig ved at 10 av de ansatte 
går i femskiftordning. Utenom ordinær 
dagtid styrer den ene som er på jobb 
kontrollrommet, mens den andre er ute 
i anlegget for blant annet å ta prøver.

Et nytt prosjekt
Bakgrunnen for etableringen av 
råglassfabrikk nettopp i Glomfjord? 
Hydros ammoniakkfabrikk ble lagt 

Åtte av disse står fortsatt i jobb i 
produksjonen av råglass i Glomfjord. 
Gjennomtrekken er minimal.
- Når vi ser bort fra noen langtidssykemel

Mer hjemmekoselig i lunsjen enn dette blir det ikke! F.v. Villy Sleipnes, Jan 
Roger Sivertsen, Lars Kåre Øijord, Arild Olsen og Roy Telnes.

Villy har satt garn utenfor kaia. 
Det gir resultater....Foto: privat

Fra råglass til 
vannglass
Smelteovnen i 
råglassfabrikken inneholder 
til enhver tid 170 tonn 
flytende glass som holder 
en temperatur på 1.400 
grader C. Produksjonspro
sessen består i at soda og 
kvartssand legges på toppen 
av dette smeltet i ett døgn, 
slik at råglass dannes. 
Deretter fraktes ferdigvaren 
ut på kjølebånd til lagring 
og senere utskiping i bulk, 
hovedsakelig til utenlandske 
kunder. Disse kundene koker råglasset under trykk og får vannglass  35 
prosent glass, resten vann. Vannglass har om lag 3.500 bruksområder 
i en rekke bransjer, og fungerer for eksempel som bindende, limende, 
filmdannende, klistrende, fortynnende eller vætende stoff.

Arild Olsen er en 
av dem i staben 
som skiftet 
beite da Hydros 
ammoniakkfabrikk 
ble lagt ned tidlig 
på 1990-tallet. Nå 
stortrives han i 
råglassfabrikken.

dinger som påvirker statistikken når vi er 
så få, har vi nesten ikke sykefravær. Det 
må vel tyde på at folk trives og har det 
bra, tror Trond Fagerli.



Mer syre  bedre 
produktmiks

Forventninger om høyere 
syreproduksjon danner 
bakgrunn for årets 
produksjonsmål for Hydro Agri 
Glomfjord. Budsjettet legger opp 
til 536.000 tonn produsert NPK-
gjødsel og 194.000 tonn KS. 
- I tillegg til økt syreproduksjon 
har vi nå fått en produktmiks 
som gir en større økning på 
NPK og en litt mindre økning 
på KS. At vi får en vridning mot 
mer NPK skyldes i hovedsak en 
økning på det norske marked, 
for dette er normalt varetyper 
som gir lav KS-produksjon, 
forteller Hydro Agris Kristine 
Haukalid. 
Hovedsakelig beholder imidlertid 
Glomfjord de samme markeder 
og kunder som i fjor. Og fjoråret 
var et godt år: 521.250 tonn 
NPK er 4.250 foran budsjett. 
189.940 tonn KS er 10.940 
foran budsjett.
- Flaskehalsen for oss er 
syrefabrikkene, og her endte vi 
på 170 tonn mer nitrogen enn 
budsjettert, og det er bra! sier 
Haukalid.
Siste halvdel av fjoråret ble 
også produktmiksen endret, i 
tråd med Produktportefølge- 
prosjektet. Det innebar 
varetyper med høyere fosfor-
innhold (14-14-21 og 16-16-16), 
som ga  KS-produksjon godt 
over det som var budsjettert 
med. I denne sammenhengen 
er markeder som Tyskland og 
England viktig for Glomfjord. 
Fortsatt er imidlertid Norge det 
største og viktigste markedet. 
Hydro Agri Glomfjord leverte 
nesten 60 prosent av sin NPK-
produksjon innenlands i fjor.

Kristine Haukalid

Gjennom selskapet 
Meløy Eiendom 
investerer Meløy 
Næringsutvikling 
(MNU) 1,5 
millioner kroner i 
kontorfellesskap 
i Glomfjord 
Industripark.

Og kommunens næringsutvik
lingsselskap legger selv beslag 
på to av de 10 kontorene.
- Dagens Meløy Næringshage 
på Ørnes utvikles på denne 
måten til et industripark-
konsept. Dette blir et brohode 
for engasjement på flere felter 
enn i dag, mener MNU-leder 
Lothar Maruhn.

Forhåndsbestilt
1. april skal Solhaug 
Entreprenør overlevere 
lokalene ferdig for innflytting. 
Byggearbeidene innledes i 

disse dager, med en prislapp på 
1,5 millioner kroner. Prosjektet 
består rett og slett i å innrede 
kontorlokaler i etasjen over 
Opplæringssenteret i det 
såkalte Sjalterhuset, som 
før i verden var koblingsrom 
for strømforsyning. Foruten 
MNU har Nordlandsforskning, 
Kystriksveien Reiseliv 
og Ulsnæs Værsågod 
forhåndsbestilt kontorer. 
Men selve utgangspunktet 
for investeringen er den 
raske veksten i Meløy 
BedriftsService.

Manglet plass
- Lokalene våre i den gamle 
likeretteren var glimrende da vi 
startet opp. Men nå går vi i gang 
med produksjon for ScanWafer 
i hallen vår, og dermed får vi for 
lite plass, forteller daglig leder 
Jan-Robert Skaland i MBS.
Han og resten av 
administrasjonen i det 1 1⁄2 år 
gamle selskapet inntar dermed 
seks av de 10 nye kontorene.

Innflytting 
før påske

- Ettersom vi nå driver 
Opplæringskontoret er 
det glimrende for oss å 
være samlokalisert med 
Opplæringssenteret, sier han.

Nye tjenester
- Meløy Eiendom gjør 
investeringen, og Meløy 
Næringsutvikling flytter til 
Glomfjord. Hvorfor, Lothar 
Maruhn?
- De vi vil samarbeide med 
vil være her i industriparken. 
Her er vi i et miljø med gode 
nettverk, der det er godt 
potensiale for å utvikle nye 
prosjekter, nye arbeidsplasser. 
Fra en base her kan vi utvikle 
et miljø for nye tjenester, og 
det kan også gjelde tjenester 
eller produksjon utenfor 
Glomfjord.

Nylig deltok derfor ledere med 
personalansvar, hovedtillitsvalgte og 
verneombud på et heldags seminar der 
nettopp «Samtalen som verktøy» var tema.

Flere typer 
tiltak
- Målet er at deltakerne skal bli enda 
tryggere i å snakke med ansatte om 
funksjonsbegrensninger og muligheter 
i jobb, forteller bedriftssykepleier Svein 
Brennesvik.
Flere tiltak må kombineres for å forebygge 
sykefravær: skadeforebyggende arbeid, 
fokus på belastende arbeidsoppgaver og 
tilrettelegging av oppgaver for dem som 
har helseproblemer. 

Å snakke 
om
- Men forebygging handler også om å snakke 
om problemer i arbeidssituasjonen for å 
prøve å unngå sykmelding. Inkluderende 
Arbeidsliv-avtalen innebærer at bedrifter og 
ansatte skal samarbeide for å håndtere mer 
av denne utfordringen på arbeidsplassen, 
eventuelt i dialog med fastlege og andre 
behandlingsinstanser, sier Brennesvik.

Samtale mot 
syke-
fravær

Alf Natland fra 
Arbeidslivs-
senteret i 
Salten snakket 
om å bruke 
samtalen som 
verktøy for 
å forebygge 
sykefravær. 

ScanWafer Glomfjord

We made the sun the source
of our powerful business

har ledig en stilling som 

RENHOLDER 

Stillingsstørrelse inntil 100%, ledig for 
snarlig tiltredelse. 
Stillingens hovedarbeidsområde vil være 
daglig og utvidet renhold av bedriftens 
lokaler.

Vi søker etter en person med erfaring 
fra renhold, gjerne med fagbrev i 
renholdsfaget. Søkeren bør disponere bil. 
Vi forventer at du er villig til å stå på, tar 
ansvar for egne oppgaver, er nøyaktig, har 
god orden og gjennom samarbeid med 
kollegaene ønsker å bidra til et best mulig 
resultat for bedriften. Stillingen lønnes i 
henhold til gjeldende avtale.

Sammen med søknad med kopi av 
vitnemål og attester bes navnet på to 
referansepersoner oppgitt. Ansettelse skjer 
på de vilkår som fremgår av gjeldende 
lov- og avtaleverk. Fra lønnen trekkes 2% 
til pensjonsordning. 

Søknad sendes til ScanWafer ASA 
v/personalkontoret, Ørnesveien 3, 
8160 GLOMFJORD. 

Søknadsfrist:  29.02.2004.

For nærmere opplysninger 
om stillingen ta kontakt med 
personalleder Anne Haugberg på tlf.  
75 71 92 85.

Om få uker skal denne hallen være et kontorfellesskap med 10 kontorer og møterom, 
forteller Jan-Robert Skaland (t.v.) i Meløy BedriftsService og Lohar Maruhn i Meløy 
Næringsutvikling.

Eksamen 
for Ewos
Eksamen i vår, fagbrev til 
høsten. Det er framdriftsplanen 
for de 11 ansatte ved Ewos 
på Halsa som har deltatt i 
bedriftsrettet opplæring i 
regi av Meløy videregående 
skole. Fagområdet er kjemisk-
tekniske industrifag, og 
etter påfyll innen elektrisk 
og mekanisk arbeid ønsker 
bedriftsledelsen nå at «elevene» 
skal ha enda bedre innsikt i p
roduksjonsutstyret, og kunne 
utføre maskinell førstehjelp 
ved behov. 
Prosjektet har kostet om lag 
1,6 millioner kroner, der Meløy 
videregående skole blant annet 
har hatt sine lærerkrefter 
stasjonert ved bedriften.

Kurs til værs
- Kursvirksomheten har 
nærmest eksplodert, sier Finn-
Åge Pettersen.
Etter Opplæringskontorets 
overgang fra Hydro til Meløy 
BedriftsService er kurstilbudet 
blitt betydelig utvidet  listen 
i informasjonsfolderen er 
anseelig.
- Stroppekurs og 
traverskrankurs er mest 
etterspurt. I næringslivet stilles 
det jo krav om flerfaglighet, og 
kompetanse på disse tingene 
trenges i produksjonsbedrifte
r der de ansatte skal betjene 
ulike typer løfteutstyr, forteller 
han.
Etterspørselen, både fra Meløy 
og et større område, fører altså 
til flere ulike kurstilbud. Og at 
en del av kursene må kjøres i 
ekstrarunder.
- Med halvårsplanen 
vår kan kundene passe 
kursvirksomheten inn i sine 
langtidsplaner.

Hydro Agri Glomfjord og Hydro 
Produksjonspartner arbeider 
målbevisst for å forebygge 
sykefravær. Da kan samtalen være et 
viktig verktøy. 



Ulsnæs 
Værsågod

Er du for nøyd?
Gi innspill til forbedringer av bladet!
Edmund Ulsnæs, 99299908

PRODUSERES AV:

Snoren klip pet 
for vas ke hall
Stor stas og 
høy ti de lig 
åp nings se re mo ni i 
PKL nylig: snoren ble 
klippet for vas ke hall 
på Østre kai.

Et 30-talls oppmøtte og 
inn bud te var til stede da 
ho ved ver ne om bud Roger 
Midt hun kunne erklære den 
hardt til treng te vaskehallen 
for truck er og hjullastere 
for åp net. Midt hun har vært 
hovedpådriver i prosjektet.

Sparer og letter
- Nå oppfordrer jeg alle 
bru ker ne til å benytte 
an led nin gen og holde alt 
av mas ki ner rene. Bedre 
vedlikehold og ren hold 
sparer oss for ut gif ter, og 
den ne hallen letter job ben 
også for mekanikere, me ner 
av de lings le der Bjarne Flaat.
Fornøyde operatører og dem 
som stod bak prosjektet ble 
påspandert kanapèer og 
cham pag ne av den typen der 
man fort satt kan kjøre truck 
et ter på. Samme trak te ring ble 
gitt dem som senere kom på 
et ter mid dag- og nattskift.

På ønskelista
Et slikt lokale for vask, ol je skift 
og ser vice for mas kin par ken 

har stått på øn ske lis ta i 
man ge år. Det er det om 
lag 400 kva drat me ter sto re 
Hal san-verk ste det på Østre 
kai som nå er «om sko lert» 
til vas ke hall og smø re rom, 
og Jon Ro ger Pe der sen har 
le det gjen nom fø rin gen.  
Hy dro Pro duk sjons part ner 
Ved li ke hold Glom fjord har hatt 
ho ved en tre pri sen, 
og pris lap pen ble på 
om lag 1,7 mil li o ner 
kro ner.

Ho ved- ver ne om bud 
Roger Midt hun 

har vært sen tral 
bak mann, og var 
selv skre ven som 

snor klip per.
Foto: Egil Kolvik

Pro sjekt le der ne: 
Ole Vibe (t.v.) og 

Jon Roger 
Pedersen.

Foto: Egil Kolvik

Dårlig ved li ke hold av 
bygg kan med fø re 
alvorlige ska der…

AV ODDMUND STORAKER 
HYDRO AGRI GLOMFJORD

Denne hendelsen 
(il lus tra sjo nen under) fant 
sted i et av vå re fa brikk an legg 
uten lands. Et stør re be tong fl ak 
løs net fra veggen og falt ned 
like ved no en ope ra tø rer. 
Hel dig vis ble ingen ska det. 
Til sva ren de hen del ser er blitt 
rap por tert også fra andre 
fa brik ker, for år sa ket av 
dårlig puss, rust spreng ning 
på ar me rings jern eller an dre 
svak he ter i be ton gen. Sik ker het 
er ikke ba re personlig adferd. 
Glem ikke fokus på bygnings- 
og ut styr stil stand.

Mange har lagt merke til den. 
Mange har forsøkt å kopiere 
den, uten å lykkes. Nemlig 
In dus tri sko len i Glomfjord - 
opp læ rings sam ar bei det mel lom 
Meløy vi de re gå en de skole og 
Hydro Agri Glomfjord.
- Industriparken har endret 
seg mye, og nå diskuterer vi 
samarbeidet også over for de 
bedriftene som er kommet til, 
forteller Finn-Åge Pettersen i 
Meløy BedriftsService.
Med Industriskolen har man 
klart å innarbeide be drifts-
 ut plas se ring i den daglige 
un der vis nin gen, og dermed 
uteksamineres også elever og 
lærlinger med en kunnskap 
ut over det vanlige om arbeid i 
industribedrifter.
- Man ser forskjellen på 
lær lin ger herfra og utenfra. 
Våre folk er bedre kjent i 
anleggene, og bedriftene ønsker 
dem til ba ke, kon sta te rer Finn-
Åge Pettersen. 

Industriskole 
for fl ere

Du husker boka «Under Glomsteet»?

Har du en jubilant i be drif ten? Noen som går av etter lang og tro 
tjeneste? Noen som fortjener den helt spe si el le gaven?
Da kan du bestille en av Terry Whittalls fl ot te por trett-tegninger! 
Kontakt Ulsnæs Værsågod for pristilbud.

Informasjonsblad fra og for 
Glomfjord Industripark

Edmund Ulsnæs

TEKST - FOTO - DESIGN

Kontakt:
99299908
edmundul@online.no

Tekst, foto og design:
Edmund Ulsnæs

Utgivelser 2004:
Fredag 13. februar
Onsdag 31. mars
Onsdag 2. juni

Onsdag 25. august
Onsdag 27. oktober
Onsdag 15. desember

Film for opplæring, sikkerhet eller markedsføring?
Vi produserer med høy kvalitet, leverer på DVD eller VHS. 
Kontakt Ulsnæs Værsågod for pris til bud.

- Det arbeides fortsatt med mulige in ter es sen ter.
Sier Lothar Maruhn i Meløy Næ rings ut vik ling om SiNor’s videre skjeb ne.
Siden ledelsen i Glom fjord-bedriften gikk til skifteretten 30. ja nu ar, har det 
på gått et ar beid for å fi nne grunn lag for fort satt drift. Raske avklaringer på 

dette er viktig for å be hol de ver di full 
kom pe tan se, pro duk sjons ut styr og 
mar keds an de ler som i dag.
- Men jeg uttaler meg ikke om 
kon kre te ak tø rer, kom men te rer 
Maruhn.
Meløy Næringsutvikling skjøt 
tid li ge re inn 4,5 millioner kro ner i 
emi sjo nen som skul le få SiNor på fote 
igjen. Det te er ka pi tal som nå er tapt, 
på sam me måte som de 4 mil li o ne ne 
som Meløy kommune bi dro med.

Håp for SiNor?



om folk

om folk: Ulsnæs Værsågod
 Pb. 205, 8151 Ørnes
 edmundul@online.no
 99299908

Meløy 
BedriftsService
Ansatt:
Evelyn Nygård 
Kari L. Mikalsen
Lill Andersen
Mona Olsen
(alle 1. januar)

Ansatt:
Kjell-Åge Hagland
Steinar Tendvall
(begge 1. februar)

Bursdag
Jan-Robert Skaland 
45 år 10. mars

Hydro Agri 
Glomfjord

Sluttet
Gerd Bergheim
Leif Jakobsen
Lill Andersen
Evelyn Nygård
Mona Olsen
Kari Mikalsen
(Alle 31. desember. Evelyn, 
Mona og Kari sluttet i 
forbindelse med virksom
hetsoverdragelse til Meløy 
BedriftsService)
Kjell Åge Hagland (31. 
januar)

Endringer
Torunn-Aina Bjørklund (1. 
januar). Ny stilling: lønns- og 
personalsekretær, Personal.
Lilianna Bye (1. januar). Ny 
stilling: overingeniør, HMSK.
Jim Andersen (14. januar). Ny 
stilling: logistikkoordinator, 
Logistikk.
Torstein Ødegård (19. januar). 
Ny stilling: transportoperatør, 
PKL

Ansatt
Leif Jakobsen, innkjøp/
l a g e r m e d a r b e i d e r , 
administrasjon
Gerd N. Bergheim, 
innkjøp/lagermedarbeider, 
administrasjon
(begge 1. januar)

Dan Solbakken tiltrådte 1. desember stillingen 
som lager-/logistikkleder i ScanWafer. Han fyller 
28 år i mai og er opprinnelig fra Namsos. Dan 
tok sin mastergrad i logistikk ved University of 
Westminster i England, etter å ha tatt første del av 
utdannelsen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Før 
dette arbeidet han noen år i Luftforsvaret som ad
ministrasjonsoffiser. På fritiden er Dan Solbakken 
å finne på fotballbanen eller på desperat jakt etter 
egnede fjell å klatre i. Ellers påstår han at han vier 
hele sitt liv til arbeidet her på ScanWafer….
(Av Anne Haugberg)

Jan-Robert Skaland

NY 1 I SCANWAFER:

Dan Solbakken

Tre har sluttet
Tre medarbeidere 
har forlatt ScanWafer 
til fordel for nye 
horisonter. Disse 
er Anne-Berit Rian 
som arbeidet som 
prosess ingeniør, 
Linda Norum som var 
operatør i produksjon 
og Merete Trondsen 
som var renholder. Vi 
ønsker dem lykke til 
videre!

2. januar tiltrådte Axel 
Johnsen stillingen som 
ingeniør automasjon i vedli
keholdsavdelingen. Før Axel 
kom hit hadde han i mange 
år sitt daglige virke ved Hydro 
Agri Glomfjord, først som bilelektriker og senere som au
tomasjonsingeniør. Han forteller oss at arbeidet her ved 
ScanWafer er spennende og utfordrende med mange nye 
oppgaver, og at han trives veldig godt sammen med oss! 
(Av Anne Haugberg)

NY 2 

I SCANWAFER:

Axel 
Johnsen

Hydro 
Produksjons-
partner 
Vedlikehold 
Glomfjord

Bursdag
Jubileum

Familieforøkelse
Ansatte markerer

Spesiell hobby
Kjøp og salg

Sluttet
Hein Jacobsen 
(31. desember) 

IndustriFolk bør ha en 
respektabel personalside med 
smått og stort om folk!
Nå har ledelsen i bedriftene sagt 
ja til å melde inn personalnytt.
Kan du også bidra? Neste 
nummer er ute før påske…


