
Stram timeplan
Omfattende endringer både inne og 

ute når REC ScanWafer og oppd-

ragsleder Øyvind Jenssen bygger ut 

for 368 millioner kroner.

SIDE 13-15

Store skader
Stormen ”Narve” gjorde store 

skader i industriparken og 

medførte utallige strømutfall. 

Kostnadene er voldsomme.

SIDE 10-11
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Bygger på grunn-
murene

KOMPRESSORHALLEN RIVES:

I løpet av sommeren skal 

Kompressorhallen i indu-

striparken etter planen være 

revet. På grunnmurene 

setter Meløy Eiendom opp 

utleiebygg der Yara og 

nyetablerte Si Pro blir 

leietakere. På tuftene av det 

opprinnelige etableres altså 

framtidsrettet virksomhet.

Daglig leder Jan-Robert Skaland i 
Si Pro, fabrikksjef Wenche Olsen i 
Yara og styreleder Steinar Skarstein 
i Meløy Eiendom skal sørge for ny 
virksomhet på grunnmurene av 
Kompressorhallen.

SIDE 20
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Anders hjemme igjen
- Jeg hadde ikke trodd jeg skulle finne meg en slik jobb 

hjemme i Meløy, nei! Dette var trolig den ene slike stillingen 

som var ledig her på strøket på mange år, så da søkte jeg! 

forteller Anders Leiråmo (25), som nylig ble tilsatt som control-

ler i REC ScanWafer. Controlleren rapporterer økonomiske 

data til sine overordnede, analyserer og følger opp avvik 

mellom budsjett og det som realiseres. Anders har tilbragt de 

siste årene i Bergen, der han ved Handelshøgskolen har tatt 

mastergrad i økonomi 

med spesialisering i 

finans. Nå kan never-

dalingen titulere seg 

som sivil-økonom.

- De fleste av stud-

iekame-ratene mine 

havnet i de store 

selskapene i Oslo-om-

rådet, og det hadde nok 

jeg også gjort, hadde 

ikke dette dukket opp. 

Dette blir en fryktelig 

spennende jobb, for 

hvis man skal tro vur-

deringene i forkant av 

børsnoteringen av REC 

Wafer, kan selskapet 

rangeres som ett av de 

10 største i Norge, med 

en verdi på om lag 20 

milliarder kroner! 

Fast for PQ
Ronny Olsen har fått fast post som skift-

operatør ved PQ Norge Silicates, etter 

å ha vært vikar i bedriften siden påsken 

2003. 24-åringen fra Ørnes begynte sitt 

yrkesløp ved å ta mekan-iske fag ved 

Meløy videregående skole, og deretter 

fagbrev som platearbeider. Læretiden 

gikk han i mekanisk verksted hos Hydro 

Production Partner.

Tre nye vikarer
REC ScanWafer lyste i januar ut stillinger 

som vikarer i produksjonen. Folk har søkt og 

kandidater er blitt 

intervjuet – nå er 

tre navn klare: 

Marit Krokstrand 

(skift 3) og Remi 

Solbakken (skift 

5) er allerede tatt 

inn på opplæring 

i wafer-produksjo-

nen, mens Monica 

Østvik (skift 2) er 

i gang i slutten av 

denne måneden.

Sjefer for produksjonen
Fra årsskiftet har tre herrer tittel som 

assisterende produksjonssjefer i REC 

ScanWafer. 

F.v. på bildet: Frank Johansen, 

Magne Ness og Børge Selstad.

Skal optimalisere
Dr. ing. Ingar Solberg (49) er på plass som prosess-

optimaliserer i REC SiTech. Ingar kommer fra jobb 

som prosesstyringsingeniør ved Elkem Aluminium i 

Mosjøen, og skal nå bidra til at Glomfjord-bedriften 

får enda mer ut av sin prosess. 

- Jeg har vært i Mosjøen i 12 år, det er godt å prøve 

noe nytt, se hvordan virkeligheten er i andre bedrifter, 

sier Lørenskog-mannen som nå har fått seg leilighet i 

Glomfjord, men også skal 

jobbe fra hjemmekontor i 

Mosjøen. 

Ingar Solberg fullførte sin 

utdanning som sivilin-

geniør i Trondheim i 

1980, med spesialisering 

på teknisk hybernetikk, 

som har med elektronikk 

og styring av prosesser 

å gjøre. Senere på 1980-

tallet gjennomførte han 

doktor ingeniør-studium 

innenfor samme fago-

mråde, og underviste der-

etter ved NTNU.

Drar offshore
Kai Telnes (27) jobber i disse 

dager sine siste timer som 

operatør på skift 3 i REC 

ScanWafer. Kai melder over-

gang til offshore-virksomhet, 

ettersom han nå har fått fast 

post som boredekksarbeider 

hos Transocean i Stavanger. 

Han har laget wafere siden 

2001, og har fagbrev som 

anleggsmaskinreparatør. 

Nylig gjennomførte han borekurs, og begynner i sin nye 

jobb 1. mars.

Jul på jobb
- Det ble 2. juledag før vi kunne feire og åpne  

pakkene! forteller lærlingene Bjørn Steinar 

Hansen (27) og Jørgen Heen Andersen (19). 

Julen 2005 tilbragte de på 12-timers nattskift 

for Yara i Glomfjord. – Ikke noe problem, og vi 

hadde det jo trivelig på jobb, også! forteller de.

Jo da, de fleste av oss tenker minst på arbeid og mest på hvile 

og god mat i julen. Men samtidig er mange på post for å holde 

hjulene i gang, og ofrer julefeiring med familie og venner. Ikke 

minst i Glomfjord, som har lang og selvfølgelig tradisjon for 

døgnkontinuerlig produksjon. 

- Denne julen gikk vi på 12-timers nattskift klokka 19 på jul-

aften, og det samme på 1. juledag, sier Bjørn Steinar og 

Jørgen, som er henholdsvis første- og andreårslærling.

- Så da ble det stort sett 12 timer på jobb og 12 timer i senga, 

og ikke overskudd til så mye mer enn det!

Jørgen vet litt om å 

jobbe ”døgnet rundt” 

i julen – også i 2004 

gikk han nattskift i 

høytiden. Og ikke 

nok med det – neste 

jul blir like ille for 

skiftet de to går på, 

med 12-timers i jul-

aften-helga, deretter 

tre ettermiddagsskift 

og to natt…

- Så da er det bare 

å glemme julestem-

ningen, humrer de 

to. Bjørn Steinar fra 

Saltdal er opprinn-

elig kokk, men 

omskolert til proses-

soperatør.

- Når man jobber 

skift slik vi gjør, er det bare å innstille seg på at det blir slik. 

Og vi har hatt det koselig på jobb i jula også, da! Vi fikk en tall-

erken med spekemat og salat. Ribbe blir litt i tyngste laget midt 

på natta – folks skal jo holde seg våken, tross alt….

Marit Krokstrand

Ingar Solberg

Ronny Olsen

Anders Leiråmo

Så kan Industrifolk bidra til å spre 

den gode nyheten ytterligere: 

Ørjan Johannessen (REC SiTech) 

og Line Rasmussen (Yara) fikk en 

sønn 14. januar!

Mer Om folk: side 16-17
Neste utgave 
av Industrifolk distribueres i Glomfjord Industripark 

mandag 24. april. Postlegges til abonnenter samme dag.

EWOS-nytt
Svein Drabløs har som kjent sluttet som varekostleder, og Børge 

Ringøy overtar hans jobb. Så har årene gått fort, og fire nye personer 

har nå passert 10 års tjeneste for bedriften: Jim Egil Hansen, Johnny 

Andreassen, Tommy Solhaug og Eirik Pedersen.
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FAGBREV I BOKS: (navn, bosted, fag, bedrift): Bak fra ven-

stre Stian André Mentzoni, Ørnes, elektrikerfaget, El-Team. 

Jens Hermann Ditlevsen, Ørnes, elektrikerfaget, El-Team. 

Jim Åge Jensen, Nordvernes, elektrikerfaget, EWOS. Tommy 

Andersen, Glomfjord, fagoperatørfaget, kjemisk teknisk 

industri, REC ScanWafer. Roger Hedstrøm, Glomfjord, 

fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri, REC ScanWafer. 

Harald Sanchez Martinussen, Glomfjord, fagoperatørfaget, 

kjemisk teknisk industri, REC ScanWafer. Foran fra venstre: 

Tina Knudsen, Ørnes, omsorgsarbeiderfaget, Meløy kom-

mune. Aleksander Marken, Reipå, sveisefaget. Siv Marit 

Olsen, Ørnes, kjemiprosessfaget, Yara Norge. Jan-Roger 

Krokstrand, Ørnes, fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri, 

PQ Norge Silicates. Frode Hansen, Glomfjord, fagoperatørf-

aget, kjemisk teknisk industri, PQ Norge Silicates. Øyvind 

Karlsen, Neverdal, fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri, 

REC ScanWafer.

FAGBREV I BOKS: (navn, bosted, fag, bedrift): Bak fra 

venstre Kenneth Stormo, Glomfjord, automatikerfaget, 

Hydro Production Partner. Vebjørn Høgseth Hansen, Reipå, 

industrimekanikerfaget, Hydro Production Partner. Rainer 

Halvorsen, Reipå, kjemiprosessfaget, Yara Norge. Ole Arnt 

Lorentzen, Neverdal, fagoperatørfaget, kjemisk teknisk 

industri, REC ScanWafer. Lill-Wenche Larsen, Glomfjord, 

kjemiprosessfaget, Yara Norge. Kari Sunnarvik, Glomfjord, 

barne- og ungdomsarbeiderfaget, Meløy kommune. Foran fra 

venstre Arne Isak Indergård, Halsa, elektrikerfaget, EWOS. 

Jon Harald Uhrenfeldt, Neverdal, elektrikerfaget, REC 

ScanWafer. Terje Isaksen, Ørnes, kjemiprosessfaget, Yara 

Norge. Jens Arild Rånes, Røkland, fagoperatørfaget, kjemisk 

teknisk industri, REC SiTech. Jostein Barvik Solheim, Ørnes, 

fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri, REC ScanWafer. 

Per-Harald Eriksen, Storvik, kjemiprosessfaget, Yara Norge.

FAGBREV I BOKS: (navn, bosted, fag, bedrift): Bak fra 

venstre Aina Iren Marken Reipå, omsorgsarbeiderfaget, 

Meløy kommune. Hilde Svendsgård, Ørnes, kjemiprosessf-

aget, Yara Norge. Tone Meløysund, Ørnes, institusjonskokk-

faget, Meløy kommune. Gulli Barvik Berg, Ørnes, barne- og 

ungdomsarbeiderfaget, Meløy kommune. Foran fra venstre: 

Ramona Sjøteig, Engavågen, kjemiprosessfaget, Yara 

Norge. Anita Pettersen, Meløy, barne- og ungdomsarbeider, 

Meløy kommune. Ellinor Sjøteig, Engavågen, omsorgsarbei-

derfaget, Meløy kommune.

Økt fagkompetanse er viktig for både ansatt og bedrift. Under den årlige fagbrevutdelingen ved 

Glomfjord hotell møtte over 30 personer fram til sosialt samvær, et godt måltid og ikke minst for å få 

det synlige beviset på sin egen, økte kompetanse. 43 tok fagbrev i samarbeid med Meløy 

BedriftsService i fjor.

- Etter 22 år i samme bedrift synes jeg det er på 

tide å forsøke noe nytt. Det tror jeg at jeg får i 

REC SiTech, som er en ung og spennende bedrift, 

forteller Rose Olsen.

Som går sin oppsigelsestid som regnskapssjef i Yara, samtidig 

som hun setter seg gradvis inn i sine kommende oppgaver som 

økonomisjef hos ”nabo” REC SiTech.

Mye å lære
- Jeg kjenner det litt som om jeg er en liten unge igjen – jeg går 

fra en jobb der jeg etter hvert har oversikt over det meste, til en 

jobb der jeg ikke kan noen ting! Det er stor forskjell på å ha en 

regnskaps-/økonomifunksjon i Yara hvor det meste er etablert og 

standardisert, og det å være med på å utforme en forholdsvis ny 

økonomifunksjon i REC SiTech. Jeg har masse å lære, dette blir 

spennende, sier hun.

Senest 1. april regner Rose med å ha meldt overgang på full tid. 

Imidlertid har hun en god stund allerede gjort seg kjent med folk 

og funksjoner hos sin nye arbeidsgiver.

- For meg er det ikke nok å sitte på kontoret og styre med tall. Det 

er veldig viktig å kjenne produksjonen, for da får jeg et helt annet 

forhold til det å jobbe med økonomi i bedriften. Når det gjelder 

produksjonen i REC SiTech har jeg jo vært helt grønn, og har 

mye å sette meg inn i!

Spennende bedrift
De siste årene har 43-åringen hevet sin kompetanse ved å bli 

diplomøkonom og skaffe seg diplomspesialisering i prosjekt-

styring gjennom Handelshøyskolen BI. Etter 22 år i Yara/Hydro er 

hun klar for nye utfordringer.

- Jeg føler at jeg har gjort mitt der jeg er, ungene er voksne og et-

ter diplomstudiene har jeg lyst til å prøve noe nytt. REC SiTech er 

tidlig i sin livssyklus, alt er ikke så veldig etablert, og dermed tror 

jeg at jeg får mulighet til å være med på mye spennende. Og så 

virker det som det er mange flinke folk her, avslutter Rose.  

Rose bytter beite

Rose Olsen 2:

Klar til 

tjeneste som 

den eneste 

kvinnelige 

røykdykkeren 

i brannvernet 

i Glomfjord 

Industripark, 

der hun har 

vært med 

siden 1999.

Rose Olsen 1: Klar til tjeneste som økonomisjef for REC 

SiTech etter 22 år hos Yara/Hydro.

Rose Olsen 
Begynte sin karrière for Hydro (Yara fra 

2004) i Glomfjord som vikar på regn-

skapsavdelingen i september 1984. Har 

underveis hatt funksjoner som bokholder, 

økonomisekretær og regnskapsleder. 

Regnskapssjef/økonomiansvarlig fra 

april 1999 og til hun nå slutter for å bli 

økonomisjef i REC SiTech i Glomfjord 

Industripark.

Kompetent samling
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Sterkt år for industriparken
2005 ble et svært godt år for de fleste bedriftene i Glomfjord Industrifolk. Her er Industrifolk’s opp-

summering av året for de største produksjonsbedriftene i Meløy – vi gjør oppmerksom på at ikke 

alle bedriftsledere har anledning til å oppgi sine nøkkeltall.

EWOS, Halsa
Fabrikksjef Odd Svein Hjertø:
- I 2005 satte vi igjen produksjonsrekord, da vi endte 

på 106.000 tonn. Tilsvarende tall i 2004 var 104.000. 

Produksjonskostnadene våre var også rekordlave. 

I tillegg oppnådde vi positiv utvikling i avviksbehan-

dlingen og forbedringsarbeidet, og det er et godt 

grunnlag for årets satsning på såkalt LEAN thinking. 

Når det gjelder sykefravær, havnet vi på om lag 4 

prosent, og trenden der er sterkt nedadgående. I år 

har vi som mål å få til ytterligere produksjonsstigning, 

vi skal halvere nedetiden gjennom LEAN prosjektet, 

og så sikter vi mot 2 prosent sykefravær, som følge 

av godt arbeidsmiljø og stor optimisme!

REC ScanWafer
Fabrikkdirektør Tore Matre:
- All honør til de 185 ansatte - uten så motiverte og meget 

kompetente medarbeidere, hadde ikke resultatene i 2005 vært 

mulig å oppnå! Vi omsatte for noe over 700 millioner kroner, 

som var 14 prosent over budsjett. Resultatet på bunnlinja var 6 

prosent over det vi forventet. Vi oppnådde en mer stabil prosess 

og satte nye rekorder både på volum 

og utbytte. I tillegg har vi hatt større 

fokus på forebyggende vedlikehold. 

Kvaliteten er blitt bedre, noe som gir 

seg utslag i færre reklamasjoner. I 

2006 dobler vi kapasiteten vår, vi skal 

produsere tynnere wafere, kvaliteten 

skal bli enda bedre og vi skal få til mer 

planlagt vedlikehold.

REC SiTech
Daglig leder Øyvind Tvedt:
- 2005 ble et godt år for oss. Med langsiktig og systematisk ar-

beid løste vi i stor grad driftsmessige utfordringer som vi startet 

året med. Utbytte og produksjonsvolum er kommet på det nivå 

vi forventet og vi har fått sorte tall på bunnlinjen. Omsetningen  

er bortimot doblet og resultatet er mye bedre enn budsjettert. 

Antall ansatte har økt noe, og vi er 

nå 45 personer inkludert tre lærlinger. 

Kjerneprosessene våre vil fortsatt stå 

sterkt i fokus i 2006 for å oppnå yt-

terligere prosessforbedringer. I tillegg vil 

jobbe aktivt med kompetansebygging. 

Planlagte produksjonsøkninger arbei-

des det med, men tilgang på råstoff er 

en begrensende faktor.

Yara Norge Glomfjord
Fabrikksjef Wenche Olsen:

For Yara ble 2005 nok et år med langt mer enn godkjent 

på energisparing. Målet var å spare 3 millioner – resultatet 

ble 4,2. Og treårsstatistikken er særs hyggelig lesning…

- I 2002 hadde vi et forbruk på 70 GWh på kjelene, nå er vi nede i 20, 

opplyser Leif Kristiansen, ansvarlig for el-kraft.

- Med en snittpris på 25 øre pr. KW-time er dette en besparelse på 12,5 

millioner kroner, summerer han.

22 prosent ned
Fabrikksjef Wenche Olsen fortsetter:

- På de tre årene fra 2001 til -04 reduserte vi energiforbruket vårt pr. tonn 

vare med 22 prosent. Og i fjor gjorde vi altså et nytt godt år på innsparing av 

damp, opplyser hun.

- Faktisk er det slik at kraftregningen vår fra 2007, når vi kan forvente helt 

andre priser på kjøp av kraft, kunne blitt hele 44 millioner kroner høyere 

hvert år, uten de besparelsene vi har fått til. Det er det grunn til å være godt 

fornøyd med, mener Wenche.

Syretrøbbel
Vi har møtt gjødselprodusentens fabrikksjef for å oppsummere fjoråret: 

- Vårt viktigste mål er jo volum. Her nådde vi ikke helt målet vårt for syre-

produksjon. Men vi stoppet bare 1,8 prosent fra målet på 76.000 tonn N., og 

det er vi veldig fornøyd med på  bakgrunn av de problemene vi har hatt.

Problemet: lekkasjer i kjelen i Syrefabrikken. Flere ganger stans i fjor som-

mer og høst, og kjøring med lavere produksjon for å begrense lekkasjepro-

blemene.

- På faste kostnader nådde vi målet på 151 millioner kroner. Dette 

betyr at vi nok et år reduserte med 1-2 millioner, og i praksis mer 

enn det, ettersom lønnsøkning da er regnet inn, slår hun fast.

Mer effektiv drift, rett og slett. Bedre avtaler på service. Positiv 

effekt av nye pakkeanlegg. 

Bra og ikke bra
Hva så med kvaliteten på levert gjødsel, et annet viktig 

målepunkt?

- Her nådde vi ikke helt målet vårt, men vi nærmer oss. Vi får 

stadig bedre tilbakemeldinger på produktene, og forbedrer oss 

hele tiden. Ulike laboratoriemålinger bekrefter at produktene våre 

blir stadig bedre.

- Men så var det helse, miljø og sikkerhet?

- Der er vi ikke like gode. Målet for sykefravær er 4 prosent – vi havnet på 

over 6, så det kan vi ikke være fornøyd med. Så hadde vi 0 skader med 

fravær, og det er bra, men de 2 skadene som krevde medisinsk behandling 

burde jo gjerne vært 1, eller helst 0, mener Wenche Olsen.
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Med mer enn 20 års industrierfaring fra ulike bransjer og steder, 

har det vært veldig interessant å komme til Meløy. Mens Norge 

generelt opplever at antall industriarbeidsplasser synker - til 

dels dramatisk - har dette tallet holdt seg rimelig stabilt i Meløy 

til tross for den rasjonaliseringen som Norsk Hydro (nå Yara) 

har gjennomført. Dette setter Meløy i en veldig spesiell still-

ing i forhold til (nesten) alle andre kommuner i Norge. Det kan 

selvfølgelig være mange tilfeldigheter knyttet til dette. Men på 

den annen side handler jo mye om å ta vare på de muligheter 

som byr seg, og her registrerer jeg at Meløy gjør en solid og 

fremtidsrettet jobb.

Meløy Næringsutvikling (MNU)var 

veldig tidlig på banen da REC SiTech 

- den gang SiTech ble startet i 2004. 

Riktignok var det gått tapt noen kroner 

i forgjengeren SiNor, men med sorte 

tall på bunnlinja etter vel ett års drift 

mener jeg vi kan bevise at det tross alt 

var en riktig satsing. Det er nå en gang 

slik at dersom man skal ha en gevinst, 

må man også være villig til å ta en viss 

risiko.

Den politiske ledelsen i Meløy kom-

mune var tidlig aktiv  i forhold til vårt 

selskap og har vært positiv til å bidra i 

vår oppstartsfase og genuint interes-

sert i hvordan vi har utviklet oss.

Jeg opplever også at måten Meløy 

kommune og MNU har engasjert seg i 

arbeidet knyttet til kompensasjonsmi-

dlene for økt arbeidsgiveravgift (RDA) 

har vært eksemplarisk - og den organi-

seringen som ble valgt har vist seg å 

være helt riktig. Det arbeidet som her 

er gjort i Meløy har blitt lagt merke til 

langt utenfor kommunens grenser.

Videregående skole i Meløy er også en meget viktig faktor i 

kommunens industrifremtid.  Den yrkesfaglige delen har god 

kontakt med næringslivet og det utdannes et stort antall elever 

i Meløy. Selv om mange må ut av kommunen for å få lærlinge-

plasser og jobb vil dette utvilsomt være et viktig fundament for 

fremtidig rekruttering.

Den allmenfaglige delen av videregående skole gjør også 

et solid stykke arbeid i forhold til å knytte kontakter med 

næringslivet i kommunen. Og jeg har to ganger vært på Ørnes 

for å presentere vår bedrift og hva 

vi legger vekt på fremover. Og 

to ganger har jeg prøvd å legge 

spesiell vekt på en sak som jeg ser 

meget alvorlig på. Det er flukten 

fra realfagene som vi ser starter på 

ungdomsskolene og som gir seg 

utslag i linjevalg på videregående 

skole. Mitt råd til de unge i dag er 

helt klart: Legg vekt på realfagene 

og behold realfag i fagkretsene 

deres. Det er det vi trenger i fram-

tida. Det er det industrien skal leve 

av. Det er det Norge skal leve av.  

Min konklusjon er da til slutt at det 

gjøres mye godt arbeid i Meløy for 

å skape et godt grunnlag for en 

vekstkraftig industri som igjen vil 

være grunnlaget for at Meløy fort-

satt skal være et godt sted å bo.

  

Mange takk for oppmerksomheten!

Som daglig leder for REC SiTech er jeg av redaktøren bedt om å gi det første bidraget til 

denne spalten. Temavalget skal være nokså fritt, så allerede der har jeg fått en utfordring. 

Men jeg velger å gi noen betraktninger til og om Meløy som industrikommune.

 

Vi hadde samarbeidet om bok og internavis 

for Hydro Agri Glomfjord. Våren 2003 inviterte 

Jan-Petter Fossum og Erling Voll meg til 

møte: ”Hva om du selv blir utgiver for et blad 

for hele industriparken? spurte de. Resultatet 

ble Industrifolk, som med denne utgaven er 

inne i sin tredje årgang, for anledningen med 

nytt utseende og nye faste poster. Samarbei-

det med 10 bedrifter gjør det mulig for meg 

å samle inn materiale, produsere tekst og 

bilder, designe, trykke og distribuere bladet 

minst seks ganger hvert år.

Jeg liker å tenke lokalavis. For når det 

gjelder siste nytt fra Meløys næringssentrum, 

er Industrifolk best, til tross for lav utgiv-

elsesfrekvens. Og tilbakemeldinger fortel-

ler at Industrifolk nettopp bidrar til en slags 

fellesskapsfølelse mellom mennesker i et 

geografisk avgrenset område, slik lokalavisen 

gjerne skal. Nyheter, informasjonstavle og 

”møteplass” på én og samme tid. 

”Lokalavisen” Industrifolk dekker et fel-

lesskap på om lag 600 ansatte i Glomfjord 

Industripark, som sikkert tar bladet hjem til 

sine familier og omgangsvenner. I tillegg 

kommer om lag 70 abonnenter i hele landet: 

pensjonerte industriarbeidere, bibliotek, 

kommuneadministrasjon, underleverandører 

til parkbedriftene, skoler, media. Mange av 

samarbeidsbedriftene tar også bladet med til 

samarbeidspartnere og til møter og konfer-

anser. 

Som mediamann er det spennende å 

kunne hjelpe mine samarbeidsbedrifter til 

å informere deres ansatte, bedrifter i in-

dustriparken og lokalbefolkningen på den 

litt ”tabloide” måten som jeg gjør gjennom 

Industrifolk. Alle tilbakemeldinger tyder på at 

denne informasjonsløsningen er effektiv 

og settes pris på, ikke minst blant folk ”på 

gulvet”.

Ikke mindre spennende er det å være 

”bladfyk” i det som er Glomfjord Industripark 

anno 2006. Aktivitetsnivået er voldsomt: 

møter, prosjekter, samarbeid, ny-ansettelser, 

produksjonsforbedringer. I svært mye av 

dette ser jeg starten på godt lesestoff gjen-

nom Industrifolk, og en full idébank er moro 

å ha.

Samtidig er min etablering av Ulsnæs Værså-

god, midt i parken, et morsomt eksempel 

på den nye typen knoppskyting som skjer i 

kjølvannet av de andre bedriftenes oppbyg-

ging og utvikling. I Glomfjord Industripark 

finner også jeg viktig grunnlag for min 

mediebedrift.

Ansvarlig utgiver

Ulsnæs Værsågod

Schalthuset

Glomfjord Industripark

Kontakt

75719057/99299908

edmundul@online.no

Spilderdalsveien 24,

8150 Ørnes

Redaktør

Edmund Ulsnæs

Tekst, layout, foto

Edmund Ulsnæs

Design og trykk

Forretningstrykk AS Bodø

Industrifolk    

Edmund Ulsnæs
Utgiver

På lederplass

Øyvind Tvedt

Daglig Leder

REC SiTech AS

- Vi snakker om investeringer på noen hundre millioner 

kroner for å utvide produksjonskapasiteten på Herøya med 

20 prosent, eller 40.000 tonn. Vi har vært eksperter på å 

kutte kostnader de siste årene, nå må vi også løfte produks-

jonsvolumet vårt. Produksjonsøkningen som skal gjennom-

føres de neste 3-4 årene betyr ikke flere ansatte.

(Direktør Jan-Petter Fossum ved Yara Porsgrunn til NRK 

Telemark).

- Her er ledighetstallene for januar. En markant oppgang i 

ledigheten i forhold til desember. Ut fra tidligere erfaringer 

har dette sammenheng med at arbeidskontrakter opphørte 

rundt årsskiftet, redusert behov for vikarer og avtaler om 

tilsigelser.

(Distriktsarbeidssjef Jan Inge Vibe)

Norsk industri omsatte for vel 560 milliarder kroner i 2005, 

4,4 prosent mer enn året før. Norsk olje- og gassutvinning 

omsatte for nær 495 milliarder, en økning på 16,1 prosent. 

Den store økningen kan i stor grad forklares med høye 

oljepriser gjennom hele året.

(Statistisk Sentralbyrå)

- Solcelleselskapet Renewable Energy Corporation (REC) 

er på vei til Oslo Børs og vil bli priset til minst 20 milliar-

der kroner. Det betyr i så fall at gründerne Alf Bjørseth og 

Reidar Langmo sitter på verdier for henholdsvis 520 og 

440 millioner i selskapet, som vil tjene nesten 1 milliard på 

driften i år.

(Finansavisen)
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Stormen Narve påførte 

bedriftene i Glomfjord 

Industripark vold-

somme tap. I sum 

beløper trolig skader 

og produksjonstap seg 

til langt mer enn 10 

millioner kroner. Verst 

gikk det ut over REC 

ScanWafer, Yara og 

REC SiTech.

- Vi har registrert i alt 23 

skader på bygg, opplyser Jon 

Roger Pedersen, som er ved-

likeholdsleder bygg hos Yara.

- I løpet av de verste dagene 

hadde vi 32 såkalte strøm-

dipp der vi måtte stanse 

eller redusere produksjonen, 

forteller produksjonssjef Petter 

Breivik hos REC ScanWafer.

Minst 10 millioner…
Media konsentrerer gjerne 

uværsdekningen på kon-

sekvenser for trafikk og ferd-

sel, samt liv og helse for folk 

flest. Men et tilbakeblikk på de 

økonomiske konsekvensene 

av ”Narve”, viser at det er 

bedrifter med døgnkontinuer-

lig produksjon, som i Glomf-

jord Industripark, som får den 

økonomiske smellen.

- I forbindelse med at repre-

sentanter for Salten Kraftsam-

band møtte oss etter stormen, 

ble det gjort beregninger som 

viser at bedriftene REC Scan-

Wafer, REC SiTech og Yara 

hadde direkte tap i produk-

sjonen som tilsvarte om lag 

10 millioner kroner, bekrefter 

Leif Kristiansen, ansvarlig for 

el-kraft i Yara.

Narve kostet minst 10 millioner
JANuAR-STORMEN

- Og dette dreier seg altså om 

direkte tap på grunn av strø-

mutfall og produksjonsstans.

…og kanskje mer
Trolig er de reelle tapene også 

betydelig større.

- For her har vi ikke regnet på 

senskader på produksjonsut-

styr, for eksempel reduksjon 

i levetid på utstyr som følge 

av mange brå-stopper. Det 

er klart at strøm-utfallene er 

tøft for utstyret. I tillegg er 

det tiden det tar å komme i 

full produksjon igjen - for oss 

og andre går det betydelige 

summer tapt i å ikke være i 

full produksjon. Redusert drift 

eller full stans i produksjonen 

beløper seg raskt til store 

beløp tapt. Og så er det andre 

konsekvenser som også er 

kostbart, for eksempel ekstra 

liggetid for båter, sier Leif.

For egen bedrift, Yara, har 

han beregnet produksjons-

stopp-tapene til 2,8 millioner 

kroner. Tilsvarende tall for 

23 stormskader
Rene stormskader, altså fy-

siske ødeleggelser utendørs, 

var det først og fremst Yara 

som merket i Glomfjord 

Industripark. Men til gjengjeld 

i rikt monn, kan Jon Roger 

Pedersen fortelle:

- 11 av byggene våre ble 

skadet, og i alt er det registrert 

23 ulike skader. Den mest om-

fattende er at fyllingen til en 

forstøtningsvegg under kaia 

er vasket ut og undergravet i 

omlag 25 meters lengde. Der 

vil reparasjonen beløpe seg 

til flere hundre tusen kroner, 

og arbeidet blir neppe ferdig 

før til sommeren. En annen 

stor skade var at om lag 

100 kvadratmeter med tak 

ble flerret av på silotoppen i 

pakkeriet, og dermed ble også 

over 40 tonn med kalksalpeter 

vannskadet. I tillegg er det til 

dels omfattende skader langs 

om lag 100 meter av fender-

verket på kaikanten, som er 

forårsaket av en båt som ble 

liggende værfast, oppsum-

merer Jon Roger.

Stresset fisk
Andre industribedrifter rap-

porterer også om uværskon-

sekvenser som gir økte kost-

nader og/eller produksjonstap 

på kort eller lang sikt. EWOS 

på Halsa, for eksempel:

- Våre tap er på nær 1 million 

kroner for strømutfallene og 

20 uforutsette stopp av

produksjonsløypene. Kon-

sekvensene av dette var tid-

stap og vrakprodukter, forteller 

fabrikksjef Odd Svei Hjertø.

Driftsleder Ole Christian 

Norvik i Marine Harvest i 

Glomfjord:

- Vi har fått to teltduker til 

en verdi av om lag 100.000 

kroner på kar avrevet både 

i desember og januar-stor-

men. I hovedsak opplever 

vi indirekte problemer etter 

strømutfall i parken. Det gir 

temperaturvariasjon på van-

net vi får, og i neste omgang 

stress på fisken. De økono-

miske konsekvensene etter 

utallige utfall av kjølevann og 

steam hos Yara er vanskelig å 

anslå. Det gir først og fremst 

merkbar effekt på lang sikt, 

som tapt tilvekst, dårlig apetitt, 

redusert redusert helsestatus 

på grunn av ugunstig svingn-

ing i temperatur og miljø.

REC SiTech er om lag 1,3 mil-

lioner og for REC ScanWafer 

hele 5,5.

Holdt igjen 
produksjonen
- Ja, vi registrerte 32 strøm-

dipp i løpet av den uken. Slike 

blink førte for oss til at 

alle wafersagene bråstoppet, 

og vi fikk wire-brudd. Den 

andre alvorlige konsekvensen 

av blinkene er at vi mister kjøl-

evannspumpa til ovnene, op-

plyser produksjonssjef Petter 

Breivik hos REC ScanWafer.

- På det verste valgte vi rett 

og slett å holde igjen produks-

jonen fordi strømtilførselen var 

så ustabil. Vi regnet nemlig 

med at problemene ville bli 

enda større dersom vi startet 

opp igjen!

Petter slår fast at bedriften 

ikke tidligere har opplevd noe 

liknende. 

- For oss som produserer på 

maks hele tiden, og med varer 

som er utsolgt flere år fram-

over, er dette produksjon som 

blir svært vanskelig å hente 

inn igjen.

”Narve” rev av 100 kvadratmeter tak på en silotopp i PKL. 

I alt ble det registrert 23 skader på 11 bygg hos Yara. Den 

mest omfattende skaden befinner seg under kaia. 

Foto: Jon Roger Pedersen.

Skader og strømutfall påførte bedrifter i Glomfjord Industripark voldsomme tap da ”Narve” 

herjet i januar. Trolig beløper summene seg til langt over 10 millioner kroner.

En båt som ble liggende værfast i stormen ga betydelige 

skader langs fenderverket på kaia til Yara. 

Foto: Jon Roger Pedersen.
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- Vi er lettet
- Vi er glad for denne 

bekreftelsen på at 

selskapet fortsatt vil 

satse i Glomfjord. Det 

var ingen selvfølge for 

ett år siden.

Rolf B. Nilsen er tillitsvalgt 

for REC ScanWafers ansatte 

som tilhører Norsk Kjemisk 

Industriarbeiderforbund.

- De utvidelsene som nå gjen-

nomføres, sikrer arbeidsplas-

sene i Glomfjord for mange år 

framover. Det er klart folk er 

lettet og glade for dette! sier 

han.

Mindre belastning
Han ser også fram til de 

forbedringene som blir gjort 

i produksjonen i forbindelse 

med utvidelsen.

- Ja, fabrikkene blir 

forhåpentligvis mye lettere 

å jobbe i, prosessflyten blir 

bedre, og med løfteutstyret 

som er på plass og skal på 

plass, er jeg optimistisk med 

tanke på å få tilbake på jobb 

de som har slitt med be-

lastningsskader. Allerede har 

vi en knallhard fokus på helse, 

miljø og sikkerhet, og nå ser 

det svært lyst ut for at alle 

tunge løft skal bli borte.

Tror på flere
- Nå håper de ansatte at dere 

skal bli flere?

- Det gjør vi. Så langt er 

det jo sagt at bemanningen 

ikke skal økes i forbindelse 

med utvidelsene, men jeg 

tror det vil vise seg at det er 

nødvendig med mer folk når 

produksjonen skal økes så 

mye.

- Er du fornøyd med måten de 

ansatte har fått medvirke på, 

i planleggingen av utbygg-

ingen?

- Ja, det er jeg. Industriplan, 

som står bak prosjektet, har 

tatt med operatører i de ulike 

arbeidsgruppene. Det har 

vært veldig ryddig og greit, 

synes jeg.

pr
ofi

le
n

Fra taket av verkstedhallene til Hydro Production Partner tar REC ScanWafer-utbyggingen seg slik ut. Bildet til venstre er 

knipset 12. januar, det andre 6. februar. Denne serien fortsetter i kommende utgaver.

- Denne utbyggingen trygger 

arbeidsplassene i Glomfjord 

i mange år, konstaterer REC 

ScanWafer-tillitsvalgt Rolf B. 

Nilsen. 

Mer om utbyggingen: bla om!

- Hvordan trives du i PQ Norge Silicates, Arild?
- Veldig godt, jeg har det fint her. Bra arbeidsmiljø, vi har det fint sammen 

på jobb. Det kan selvsagt vært en del fysisk krevende arbeid av og til, under 

revisjonen, for eksempel, når steinen skal ut av smelteovnen. Men vi har 

det fint – her kan vi sette ut et fiskegarn, og jeg har skåret mer enn ett kilo 

filet mens jeg har jobbet her!

- Ja, for å skjære filet, dét kan du?
- Jo da, jeg jobbet rundt omkring i avdelingene på Fiskagn på Ørnes, før det 

begynte å gå dårlig og folk ble permittert. Før dette hadde jeg jobbet i 3 år 

på ESSO på Ørnes. Så var det i 1971 at jeg gikk til personalavdelingen på 

Hydro og lurte på jobb. Dagen etter ringte de meg og ba meg komme!

- 35 år går fort, du?
- Hehe, ja, årene har gått fort. Først jobbet jeg over 20 år ved Ammoniakk-

fabrikken, nærmere bestemt i Vannstoffen, og tok Hydro-fagbrevet under-

veis. Så har jeg vært her siden 1993. Ja, det har gått fort - nå har man litt i 

tankene at man snart skal gå av. Det er i utgangspunktet 5 år til, men mye 

kan jo forandre seg på den tiden. Jo, på ett vis ser jeg fram til å gå av, nå 

når jeg har stått så lenge i arbeid. Men jeg har det jo bra her jeg er! 

- PQ er noe annet enn Ammoniakkfabrikken?
- Ja, det kan ikke sammenliknes! Der oppe var det en god del fysisk tungt 

arbeid – det var en del folk innom som forsvant etter en tid. Men det gikk 

greit for meg, jeg husker jeg jobbet mye med ulikt revisjonsarbeid, blant 

annet at vi skiftet disse dukene inne i apparatene. Nei, det er en helt annen 

hverdag her nede.

- Fortell hva som er jobben din her?
- Hovedsakelig går jeg dagtid, og gjør forefallende arbeid i forbindelse med 

produksjonen. Det kan være noe som ryker, en skrue som er gått tett, slike 

ting. Og så kan det selvsagt bli utrykning på kveld- eller natterstid dersom 

det er noe. Og så er jeg skiftavløser, blant annet steppet jeg inn nå i jula da 

noen av ungdommene skulle på fest. 

- Hva er det beste med å gå på jobb, synes du?
- Det er ganske fritt, jeg kan styre selv ganske mye hva jeg skal gjøre når. 

Og så er det ganske variert arbeid – jo da, en del rutinearbeid, men ikke så 

mye. Og vi har utstyr til det arbeidet som er veldig varmt, altså med ovnen. 

Ellers er nå det beste med å gå på jobb at man faktisk er frisk og kan stå 

opp og ha en jobb å gå til!

Arild Olsen
 Alder: 56
 Bosted: Ørnes
 Stilling: Operatør, PQ Norge Silicates
 Aktuell: Har denne måneden jobbet 35 år i  
  Glomfjord Industripark
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368 millioner kroner 

er lagt i potten. Nå er 

arbeidet i gang som 

gjør REC ScanWafer 

til kommunens største 

arbeidsplass.

Jo da, utvidelsene ved REC 

ScanWafer snur for tiden opp-

ned på Glomfjord Industripark. 

Men vi kan koste på oss brede 

smil, alle sammen: arbeidere 

i parken, leverandører av 

varer og tjenester, investorer, 

næringsutviklere og innbyg-

gere i Glomfjord og Meløy. 

For da REC Wafer nylig sa 

ja til nok en stor-utvidelse av 

waferproduksjonen i Glom-

fjord, ja, så var det gode 

nyheter for langt flere enn de 

nær 200 som i dag er sys-

selsatt i bedriften. Etter 10 

års lokal virksomhet har ”alle” 

i Meløy en kjenning eller et 

familiemedlem som jobber i 

REC ScanWafer. Bedriften er i 

ferd med å passere Yara både 

i antall ansatte og omsetning.

Dobler produksjonen
- Utbyggingen her skjer i to 

faser, og i takt med tilgan-

gen til råstoff, altså silisium. 

Og her er timeplanen:
Etter allmøtet 19. desember i fjor, da det hyggelige styreved-

taket ble gjort kjent, har prosjektledelsen lagt en stram tidsplan 

for REC ScanWafer-utvidelsene:

Januar-mai: grunnarbeider, ledet av Moldjord Bygg & Anlegg

Fra mai: elektro og mekanisk arbeid begynner

Mai/juni: nye ovner leveres

Juni: bygget står ferdig

Juli/august: wafersager, grovvask og waferlinjer på plass

September: oppstart nytt anlegg

November: blokk- og limesenter på plass

Det store prosjektet

REC ScanWafer. Etablert 10. oktober 1994 av Reidar 

Langmo og Alf Bjørseth. To år senere ble spaden stukket 

i jorda for den første fabrikken i Glomfjord, og senere er 

fabrikken utvidet én gang. Dagens eiere, REC Wafer, har 

også etablert produksjonsanlegg for wafere på Herøya ved 

Porsgrunn, og nylig ble det vedtatt å investere 368 mil-

lioner kroner i Glomfjord for å øke produksjonen ytterligere. 

Selskapet har om lag 185 ansatte i Glomfjord, der omset-

ningen i fjor var på mellom 700 og 800 millioner kroner. 

Fabrikkdirektør er Tore Matre.

Oppdragsleder Øyvind Jenssen i REC ScanWafer foran det 

som i dag er den mest synlige delen av fase 1 i utvidelsen: 

grunnarbeidene for 2.600 kvadratmeter med nye produks-

jonslokaler.

Endring 4: større produksjonslokaler. Denne veggen 

flyttes 26 meter og gir blant annet plass til nye waferlinjer, 

forteller Øyvind Jenssen.

Endring 3: helautomatisk blokk- og limesenter skal erstat-

te dagens løsninger, der en god del manuelt arbeid inngår.

Endring 2: ny grovvask. Gode nyheter for blant annet 

operatør Hanne Sofie Vindvik.

Endring 1: wafersagene flyttes og samles i nytt bygg. 

Enklere og lettere prosess for operatørene.

forenkling av prosessen på 

wafersagene, der de mest 

arbeidskrevende oppgavene 

ligger i dag. Blokksenteret 

blir hel-automatisk, og det 

investeres betydelige summer 

i ulikt løfteutstyr som nærmest 

eliminerer alle tunge løft for 

operatørene, sier de to.

Stab og sykefravær
- Hva med bemanningen, da?

- Når vi starter opp den utvid-

ede fabrikken til høsten, ser vi 

ikke for oss ekstra bemanning 

i forhold til i dag. Teknologien 

er bedre og mer effektiv, og 

vi blir stadig bedre til å kjøre 

fabrikken. Men så, i fase 2, 

kan det bli en bemannings-

økning. Hvor stor den blir, er 

vi litt usikre på, vi skal nå gå 

gjennom alle operasjoner i 

produksjonen og analysere 

behovet. Vi legger oss lavt 

– det blir nok ingen dramatisk 

økning i forhold til i dag, fortel-

ler Tore.

- Allerede i dag har vi inne 

en del ekstra bemanning 

for å kompensere for en 

del sykemeldinger etter 

belastningsskader. Vi har 

et akseptabelt sykefravær, 

men kan ikke leve med 

belastningsskader på grunn 

av ergonomisk uheldige 

arbeidsstillinger. Derfor har vi 

allerede investert vesentlige 

summer i løfteutstyr som skal 

hjelpe operatørene. 

Etterspørselen etter wafere 

er det jo ikke noe å si på, 

markedsveksten er på om 

lag 30 prosent hvert år! Men 

opptrappingen av produksjo-

nen her i Glomfjord er nøye 

koordinert med ekspansjonen 

som REC Wafer planlegger 

ved de to råstoff-fabrikkene 

som selskapet eier i USA, 

forteller fabrikkdirektør Tore 

Matre ved REC ScanWafer i 

Glomfjord.

Første fase: de første 225 

millioner kronene investeres, 

blant annet i tilbygget som 

med 26 meters bredde og 100 

meters lengde spiser betydelig 

av gjenværende plen-areal i 

parken. Kapasiteten i ovnene 

skal økes med 20 prosent, 

materialutnyttelsen med 30. 

Produksjonen kan etter dette 

dobles, fra dagens 91 mega-

watt til 194.

- I fase 2, altså i 2008, skal vi 

være over i produksjonen av 

tynnere wafere. Effekten av en 

wafer ligger jo i overflaten, og 

vi skal produsere wafere med 

tykkelse på 160 mikrometer 

– altså en sjettedels millim-

eter, opplyser oppdragsleder 

Øyvind Jensen. 

Eliminerer tunge løft
Flere ovner, flere blokksager, 

helautomatisk blokk- og lime-

senter, flere waferlinjer, flytting 

og samling av wafersager, 

ny grovvask. Jo, bedriften 

utvider og fornyer for å utnytte 

produksjonsutstyret bedre og 

produsere mer, men:

- Dette vil også bety svært 

mye for de ansatte når det 

gjelder arbeidsmiljø og 

ergonomi på de forskjellige 

arbeidsplassene. Vi opp-

når for eksempel vesentlig Tore Matre



Konstabel Åge
Åge Mentzoni (36) er fra 

årsskiftet midlertidig ansatt som 

brannkonstabel i Glomfjord 

Industripark. Åge ble Hydro-

mann i 1987, da han begynte 

sin karrière i PKL. Deretter 

jobbet han i Ammoniakk-

fabrikken, og var faktisk på det 

siste skiftet da den ble stengt 1. februar i 1993. Senere 

deltok Åge i rivingsarbeidet, var en ny periode innom i 

PKL før han kom til Syrefabrikken, som har vært hans 

arbeidssted siden 1999 og til nå.

Travelt styre
Meløy Næringsutvikling har vokst fra 1 til 4 ansatte, og det gir også 

styret i selskapet mange spennende saker og prosjekter å forholde 

seg til. Mange av dem har link til ulike aktiviteter i Glomfjord In-

dustripark, der MNU-styret de siste to årene har gjennomført sine 

møter i Schalthuset. Sammen med styreleder Arild Kjerpeseth fra 

Meløy kommune (i midten foran), 

ser vi på bildet Leif Kristiansen fra 

Yara (bak t.v.), Bjørn Sleipnes fra 

Nordlandsbanken (i midten bak), 

Helga J. Vibe fra Sparebank1 

Nord-Norge (foran venstre), 

Hanne Aidijervi fra Meløy kom-

mune (foran høyre). Sammen 

med seg har styret daglig leder 

Lothar Maruhn (bak høyre).

Tok 2
Veronica Sivertsen (33) fra 

Neverdal brukte fjoråret til å 

skaffe seg sitt andre fagbrev.

- Det utgjør jo en del økono-

misk, og så er det greit å være 

mer flerfaglig. Jeg er spesielt 

glad i å sveise, derfor ville jeg 

ta fagbrevet i sveising i tillegg 

til det jeg allerede har, sier 

hun.

Hun har jobbet som indus-

trirørlegger i Hydro Production 

Partner siden læretiden i 1992-93.

om
 fo

lk

65 år
Elsa Heitnes, Yara, 13. mars

60 år
Trygve Hansen, Meløy vgs., 5. februar

Hermann Bernhoff, Meløy vgs., 25. februar

Knut Lillelund, Hydro Production Partner, 28. februar

Ellinor Bergli, Yara, 15. april

55 år
Odd Nikolaisen, Hydro Production Partner, 6. februar

Bjarne Robertsen, Hydro Production Partner, 22. februar

Magnar Fagerli, Yara, 5. mars

Axel Johnsen, REC ScanWafer, 10. mars

Evy Åsen, REC ScanWafer, 31. mars

Arne Bogen, Yara, 16. april

50 år
Villy Sørsandmo, Meløy vgs., 13. januar

Knut Brandt, Hydro Production Partner, 19. januar

Alan John Shave, Hydro Production Partner, 21. februar

45 år
Jan Kåre Andersen, REC ScanWafer, 3. januar

Tommy Andersen, REC ScanWafer, 18. januar

Magnus Wåtvik, REC ScanWafer, 22. mars

Svein Magne Lindgård, Yara, 18. april

40 år
Torbjørn Bach, REC ScanWafer, 7. januar

35 år
Elisabeth Solhaug, Hydro Production Partner, 9. februar

Pål Hestad, Yara, 21. mars

30 år
Tommy Heian, REC ScanWafer, 13. januar

Frode Jørgensen, Hydro Production Partner, 21. mars

Kristine Sleipnes, REC SiTech, 24. april

25 år
Thomas Hegge Moen, REC ScanWafer, 16. februar

Jens Rånes, REC SiTech, 1. mars

Ingebjørg Sandaa, REC ScanWafer, 3. mars

20 år
Ørjan Johansen, Yara, 25. mars

Jørgen Heen Andersen, Yara, 7. april

Fra bank til skole
Eva Hamnevoll (49) er klar for nye utfordringer, og 

har begynt i jobb som sekretær ved Meløy vide-

regående skole i Glomfjord.

- Jeg har arbeidet i Sparebank1 Nord-Norge siden 

sommeren 1985, og har hatt de aller fleste funks-

jonene, blant annet banksjef. 

Jeg har lovt meg selv at jeg 

skal gjøre noe annet enn bank 

i mitt arbeidsliv, og nå er tiden 

inne, nå vil jeg prøve noe nytt, 

lære noe nytt! sier hun.

I dag er Glomfjord-kvinnen 

rådgiver i banken, og går opp-

sigelsestid ut april. Hennes ut-

dannelsesbakgrunn består av 

gymnas, handel og kontorfag, 

bedriftsledelse og reiseliv.

Vi gratulerer med rund-dag i 

årets fire første måneder!

Gratulerer

Trygve Hansen Ellinor Bergli

Axel JohnsenAlan Shave

Pål HestadSvein Lindgård

Jens RånesIngebjørg Sandaa

Ørjan JohansenJørgen Heen Andersen

Line Voll Bang har stadig oppdrag i Glomfjord In-

dustrifolk for sitt firma Polarsirkelen HMS. Nylig samlet hun 

10 deltakere i Schalthuset til kurs/foredrag om endringer i 

arbeidsmiljøloven. – Det har skjedd vesentlige endringer i 

arbeidslivet siden loven kom i 1977. Næringsstrukturen er 

endret, flere kvinner står i arbeidslivet, flere eldre deltar, og 

arbeidsstokken har høyere utdanning, forklarte hun som del 

av bakgrunnen 

for behovet for 

ny lov. Her ryd-

des det forøvrig 

opp i justeringer 

og tilpasninger 

som er gjort 

på de neste 30 

årene. 

– Nå er også 

øverste leder i 

en bedrift med 

ansatte pålagt å 

gjennomgå op-

plærling i HMS-

arbeid, orienterte 

hun. 

Tips om folk?
99 29 99 08
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- På en slik dag blir det 

mye snakk om lærlin-

gens rettigheter. Flott 

at du kommer og for-

teller oss at du stiller 

klare krav, sa Gaute 

Hilling til Wenche 

Olsen.

Arena: Lærlingens dag 2006 

i Glomfjord. Gaute Hilling: 

avtroppende lærlingrepre-

sentant i Arbeidsutvalget for 

lærlinger i Meløy og Gildeskål. 

Wenche Olsen: fabrikksjef for 

Yara i Glomfjord.

- På jobb for oss er dere med 

på å ivareta store verdier. 

Jeg forventer at dere ivaretar 

disse verdiene ved å vise 

ansvarlighet.

Var den klare talen fra 

Wenche Olsen da hun 

snakket for de 39 lærlingene 

som var tilstede under Lærlin-

gens dag på Glomfjord hotell.

- Yaras viktigste verdier er 

pålitelighet, tillit, lagarbeid ig 

ambisjon. Vi forventer at alle 

som får lønn hos oss bidrar 

til å nå disse målene. Da må 

du være til å stole på, du må 

komme tidsnok, du må gi 

klare beskjeder om ting og du 

må følge spilleregler som alle 

andre ansatte, sa hun.

- Viktig budskap 
Gaute Hilling, som selv har 

base ved Meløy videregående 

skole på Inndyr, likte altså det 

han hørte.

- Ja, jeg foreslo selv å få inn 

en person som var flink til å 

prate og kunne komme med 

et slikt budskap. På slike 

møter kan det lett bli slik at 

lærlingene får puter sydd 

under armene på seg. Når det 

da kommer en person som 

Wenche Olsen, som selv er 

sjef, ja, da går det opp et lys 

for en del. Men hun kunne 

vært enda strengere! Ta meg 

som eksempel, jeg er lærling 

i havbruksnæringa. Hvis jeg 

ikke gjør jobben min -  stram-

mer ei not for dårlig – blir det 

et økonomisk tap på flere 

millioner kroner i en smell 

for bedriften jeg jobber i. Det 

er viktig at lærlinger også 

har klart for seg at bedrifter i 

dag overlever fordi de tjener 

penger, ikke for å kunne ha en 

grei lærling i arbeid, fastslår 

Gaute.

God respons
Yaras Wenche Olsen tok ut-

gangspunkt i det internasjon-

ale konsernets grunnverdier 

da hun snakket, og publikum 

var lydhørt. Ikke få av tilhør-

erne vil bli, eller er allerede, 

- Selv om ting er prøvd før uten hell, betyr det 

ikke at det er bortkastet tid å prøve igjen!

- For ting endrer seg, og vi har garantert forbedringsmu-

ligheter, selv om mye har vært forsøkt før, sa Wenche Olsen 

under Lærlingens dag.

- Så det er viktig at dere som ser ting med nye øyne, utfor-

drer det som er etablert. Dette skal være med og bidra til 

forbedringer, og de som har jobbet hos oss i mange år tar 

gjerne utfordringen, mente hun.

Yara-sjefen opplyste at bedrif-

ten i over 20 år har utdannet 

operatører – i alt nesten 500 

når man inkluderer de som har 

kombinert fagopplæring med 

jobben sin.

- Vi har lang og god erfaring 

med lærlinger, og for oss er 

dere viktig for å sikre rekrutter-

ing og ny kompetanse til oss 

og bransjen generelt. Og så 

mener vi det er en del av vårt 

samfunnsansvar å være en god 

lærebedrift, sa Wenche.

Presenterte kravene

en del av hennes stab i årene 

som kommer. 

- På en slik dag blir det mye 

snakk om våre rettigheter som 

lærlinger. Da synes jeg det er 

flott at du kommer og stiller 

krav til oss! sa lærling-tillitsval-

gt Gaute Hilling etter Wenches 

mini-foredrag.

Skatteregler, vurderingsform-

er, utenlandsopphold samt lov 

og rett i arbeidslivet var blant 

stikkordene under Lærlingens 

dag, som lokalt ble gjennom-

ført av Opplæringskontoret, 

Meløy BedriftsService. 

Vil ha lag-
spillere
Wenche 

Olsen under-

strekte også 

at hun vil ha 

selvgående 

folk i lære.

- Det er 

viktig både 

for dere og oss at dere søker 

kunnskap aktivt, ikke sitter og 

venter på at den skal komme 

til dere.

Fabrikksjefen forklarte også at 

hun krever gode lagspillere.

- Det å nå mål for en bedrift, 

handler om å få folk til å jobbe 

bra som gruppe. Ikke minst 

i skiftarbeid er det viktig at 

du er en type som er med på 

skape godt miljø. Hvert enkelt 

skift har egne mål for alt fra 

vernerunder til sykefravær, 

og du må dra lasset sammen 

med de andre. Og vi stoler 

på at dere står på sammen 

med oss for å nå målene for 

helse, miljø og sikkerhet, for 

hvis vi ikke når disse målene, 

kan det få store og negative 

konsekvenser for bedriften, 

sa hun.

LÆRLINGENS DAG I GLOMFJORD:

Yara-sjef Wenche Olsen ga klar beskjed om 

hva hun forventer av lærlinger i bedriften.
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Kompressorhallen

Den litt ”slitne” Kompressorhallen 

ble bygget i perioden 1947-49, 

som én av de i alt fem store 

hallene som utgjorde Hydros 

ammoniakkfabrikk. I Kompres-

sorhallen, som er den eneste 

gjenværende av de fem, ble det 

laget nitrogen, som så ble ført til 

”syntesen” og gikk inn i produk-

sjonen av ammoniakk sammen 

med blant annet hydrogen fra 

”Vannstoffen”. Etter nedleggelsen 

av Ammoniakkfabrikken i 1993 er 

hallen mest kjent for å huse pilo-

tanlegget til Promeks. Her hadde 

man for noen år tilbake planer 

om å investere 150-200 millioner 

korner i fullt produksjonsanlegg 

for det hvite pulveret amorf silica, 

men Promeks skrinla planene. 

Nå betaler Yara for rivingen av 

Kompressorhallen, og indus-

tribygg for utleie skal etableres 

på grunnmurene.

Med Yara-ledelsens fer-

ske vedtak er skjebnen 

altså beseglet for den 4.000 

kvadratmeter store Kompres-

sorhallen: Når Yaras kompres-

soranlegg og trykklufttørke er 

flyttet til sørenden av kom-

pressorhallen, kan sanering-

sarbeidet begynne. I løpet av 

sommeren skal tomten være 

ryddet for sitt kommende 

formål.

Yara og SiPro
- Nå overtar Meløy Eiendom 

grunnen, og vi regner med å 

ha lånefinansiering snart på 

plass for å sette opp et utleie-

bygg på inntil 1.600 kvadrat-

meter, og som har en bereg-

net kostnadsramme på om 

lag 11 millioner kroner. Dette 

bygget skal huse Yaras kom-

pressoranlegg, trykklufttørke 

og sentralvarmeanlegget, 

samt virksomheten til Si Pro. 

Bygget bør kunne være ferdig 

første kvartal neste år dersom 

vi kommer i gang i løpet av 

sommeren, og planene for et 

bygg 2 begynner også å bli 

ganske konkrete, opplyser 

styreleder Steinar Skarstein i 

Meløy Eiendom.

Yara-ledelsen har altså be-

stemt seg for å ta kostnaden 

på om lag 4,3 millioner kroner 

ved å sanere Kompressorhal-

len. I dette inngår nedriving og 

bortfrakting av betong, stål og 

utstyr som i dag er i den siste 

gjenværende hallen etter 

Ammoniakkfabrikken.

- Den store fordelen er at in-

frastrukturen er på plass – det 

går vannledning på 3 sider, 

kloakk på alle 4, hovedstrøm-

forsyningen går inn i bygget, 

og vi har trykkluft. Dermed lig-

ger det svært godt til rette for 

ny virksomhet i et nytt bygg, 

sier Skarstein.

Yara vil bidra
Yaras fabrikksjef i Glomfjord, 

Wenche Olsen, er fornøyd 

med at den spennende pros-

essen for alvor er kommet 

over i en konkret fase.

- Kompressorhallen kan jo 

ikke bare blir stående, og den 

ville sannsynligvis gitt oss mer 

og mer krevende vedlikehold. 

Det er ikke slik vi ønsker å 

bruke vedlikeholdsmidler. 

Samtidig ønsker vi som eier 

av industriparken å bidra til vi-

dereutvikling på denne måten, 

mener hun.

Hallen er allerede blitt en 

slags hodebry, ved at vinduer 

er knust, vann kommer inn 

og man må opprette proviso-

riske løsninger for å hindre at 

elektriske anlegg blir skadet. 

Og taket:

- Ja, taket er ikke konstruert 

for å tåle store snømengder 

– derfor må vi varme opp 

bygget. Det koster oss faktisk 

½ million kroner i året, sier 

Wenche.

Yara-gunstig
Saneringen av det slitne 

bygget inngår altså i et spen-

nende samarbeid mellom 

parkeier Yara, næringsutvikler 

Meløy Næringsutvikling og 

dettes heleide datterselskap, 

eiendomsselskapet Meløy 

Eiendom. I vinter har sist-

Slutt for Kompressorhallen

Kompressorhallen i Glomfjord Industripark 

blir trolig revet i løpet av sommeren. På grunn-

murene bygges ny og spennende virksomhet i 

samarbeid mellom Yara, Meløy Næringsutvikling 

og Meløy Eiendom.

nevnte selskap fått utvidet sin 

aksjekapital fra 100.000 til 3,1 

millioner kroner og søkt lån 

for å kunne håndtere invest-

eringene. Lokal Yara-ledere 

har på sin side servert gode 

rive-argumenter overfor sine 

overordnede.

- Vi er jo også tjent med 

hensiktsmessige lokaler, 

og det må gjerne være som 

leietaker i et bygg som Meløy 

Eiendom setter opp. Dermed 

slipper vi også situasjonen der 

vi frykter at noe kan skje med 

dagens bygg, som er i dårlig 

forfatning. Og vi unngår at vi 

plutselig må bruke en masse 

penger for å reparere på 

Kompressorhallen. Dessuten 

har det jo med arbeidsmiljø å 

gjøre – at de som skal gjøre 

et arbeid med kompressorene 

kan gjøre sine revisjoner og 

inspeksjoner under bedre 

forhold enn i dag, mener 

Wenche.

Kompressorhallen i bakgrunnen lever på lånt tid, og det bidrar de tre på dette bildet til: f.h. styreleder 

Steinar Skarstein i Meløy Eiendom, fabrikksjef Wenche Olsen i Yara, og daglig leder Jan-Robert 

Skaland i Si Pro. Nå blir det utleiebygg og ny virksomhet på murene etter ammoniakkfabrikken.
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Jo da, han har vært både sjø-

mann, frisør og skiftformann. 

Men best kjent er han som 

blid, men myndig, i Portvakta i 

Glomfjord. Nå tar Børre Jo-

hansen straks i bruk tittelen 

som pensjonist. 

- Jeg trives med å ha mye med folk 

å gjøre, og er opptatt av service, god 

service. Det er det jeg har forsøkt å gi 

selv, også.

31 år på post
Sier straks 62-årige Børre noen uker før 

han går av vakt for siste gang i Glomf-

jord Industripark. 1. april er datoen, og 

da har han allerede med noen måneder 

passert 31 årsverk innenfor portene. 

Først: operatør i Ammoniakkfabrikken. 

Så: skiftformann i Syntesen. 

Og: Portvakta de siste 13.

- Da jeg sluttet som frisør, hadde jeg in-

gen lovnad om noe som helst av arbeid. 

Men i denne tiden la Hydro om til 6-skift, 

og jeg regnet med at de trengte folk. Det 

hadde jeg rett i, og det har vært en fin ar-

beidsplass disse årene – jeg har trivdes 

både med arbeidet jeg har gjort, og med 

kollegene, sier Børre.

På salongen
Født på Stokmarknes, barne- og ung-

domsår på Mo da foreldrene fikk jobb på 

Jernverket. Børre gikk en annen vei etter 

ett år til sjøs:

- Jeg gikk læretid som frisør hos han 

Rau-Per, og fikk senere jobb der. Men 

så fant jeg meg kjærest fra Glomfjord, og 

under et besøk her – jeg var vel 19 eller 

20 år – ble det klart at jeg skulle komme 

og hjelpe frisøren her, Gisle Johnsen. 

Jeg skulle bare være her 1 år, hehe… 

Så kjøpte jeg jo etter hvert salongen da 

Johnsen ble syk, og drev dame- og her-

refrisør. Men så la jeg ned i 1974. Ikke er 

jeg noen forretningsmann, og i tillegg ble 

jeg plaget med allergi av en del hårtyper. 

Så da ble det jobb i industrien, minnes 

han.

På flyttefot
Det var 16. januar 1993 at Børre 

var på plass i sitt nåværende arbeid 

– foranledningen var nedleggelsen av 

Ammoniakkfabrikken. Den gang ble 

Portvakta drevet døgnkontinuerlig ved 

hjelp av 5-skiftordning, og brannsentral 

samt mottak av nødtelefoner inngikk i 

arbeidsoppgavene. De siste årene har 

han som Hydro- deretter Yara-mann, 

vært utleid til Meløy BedriftsService, 

som drifter Portvakta. Nå er Børre altså 

klar for pensjonist-tilværelse, og flytter 

etter hvert til Sørlandet sammen med sin 

partner, Agnis Andersen.

Børre pensjonist

Si Pro (Silicium Processing). 

Behandling av resirk er for-

retningsområde, og dette er 

bedriften som skal dele bygg 

med Yara på tomta etter Kom-

pressorhallen.

De siste årenes resirk-behandling for 

REC ScanWafer har vært en suksess for 

Meløy BedriftsService. 

12 operatører går i dag 5-skift i behan-

dlingen av resirk i lokalene i det tidligere 

Likeretter-verkstedet. Resirk er avskjær 

fra ingot’ene i REC ScanWafer som etter 

MBS-behandlingen føres tilbake i wa-

ferproduksjonen. Nå skilles altså denne 

produksjonen fra det øvrige tjenestesal-

get i MBS, og de største Si Pro-eierne 

- MBS, Meløy Næringsutvikling og REC 

ScanWafer – ser spennende framtidsmu-

ligheter for denne virksomheten.

Investerer
Med Yaras beslutning om å rive Kom-

pressorhallen, og Meløy Eiendoms 

beslutning om å sette opp utleiebygg 

samme sted, er det viktige spørsmålet 

om lokalisering også besvart. Bygget skal 

være innflyttingsklart på starten av neste 

år, er håpet.

 - Der flytter vi inn, og skal disponere in-

ntil 1.000 kvadratmeter til vår virksomhet. 

Da investerer vi også 2-3 millioner kroner 

i produksjonsutstyr. Målet vårt er at Si Pro 

skal sysselsette 15-20 personer i løpet 

av de neste to årene, forteller Jan Robert 

Skaland.

Han takket nylig ja til jobben som daglig 

leder i det nye selskapet, og trer dermed 

ut av lederjobben i MBS.

Fra Herøya?
REC ScanWafers beslutning om å videre-

føre, og øke, satsingen i Glomfjord, har 

ytterligere trygget grunnlaget for under-

leverandøren Si Pro.

- I det som i dag er vårt marked, er det et 

potensiale på om lag 320 tonn resirk. Et-

ter utvidelsene i Glomfjord og på Herøya 

vil dette potensialet være på 1.000 tonn. 

Vårt mål er å behandle mest mulig resirk 

i Glomfjord, som betyr at vi også leverer 

tilbud på å behandle resirk fra REC Scan-

Wafer på Herøya, opplyser Jan Robert.

Med sin egen tiltredelse som leder i 

selskapet, trer han ut av styret i Si Pro, 

der han i dag sitter sammen med Lothar 

Maruhn, Tore Matre, Anne-Britt Norø og 

Gry Janne Rugås.

Og navnet er…..
Jan-Robert Skaland blir daglig leder i ny-etablerte Si Pro, som skal behandle resirk fra REC ScanWafer. Nå tror han på 

15-20 arbeidsplasser i løpet av de neste to årene.



siden sist siste siden

Forbipasserende klør 

seg i hodet og er lett 

bekymret for framdrif-

ten i REC ScanWafer-

utbyggingen. Er det 

slikt utstyr man setter 

inn i uttaket av 20.000 

kubikkmeter masse, 

ja, da kan dette ta 

tid…. 

Yara har investert i ny og moderne utykningsbil til 

brannstasjonen, og i vinter er den blitt tilpasset og utstyrt. 

Brannsjef Per Frøskeland gjør et nytt påtroppende bered-

skapslag kjent med bilen.

Slik så det ut bak batteristen da Meløy videregående 

skole i Glomfjord i vinter inviterte til Åpen skole. Ung-

domsskoleelever fra distriktet kom til yrkesfag-avdelingen 

og ble blant annet mottatt av bandet med elever som har 

musikk som valgfag.

Nordlandsforsknings Liv Toril Pettersen (t.h.) analyserer 

årsaker til langtidssykefravær, og Yara i Glomfjord er en av 

samarbeidsbedriftene. May-Liss Olsen er blant de mange 

ansatte som skal intervjues.

Dagene er snart talte for det gamle snekkerverkstedet i 

Glomfjord Industripark. Det er nemlig ikke lenger plass til 

”naboen” til MBS’ resirk-behandling når REC ScanWafer 

vokser seg større. 

André Ludvigsen og 

Erling Voll var kjent-

menn da tre elever fra 

Meløy videregående 

skole på Ørnes ba om 

påfyll av kunnskap. 

Nikolai Vibe (t.h.), Si-

mon Pedersen og Sol-

vor Olaisen jobber med 

kjemiske prosesser, og 

gjødsel-produksjonen i 

Glomfjord studeres.


