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NÆRINGNY
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE ARBEIDSFOLK

- Gatelys er det 
siste vi bør ned-
prioritere! 
mener Meløy-
ordfører Sigurd 
Stormo (t.h.). 
Derfor skal 
Børge S. Selstad 
og Meløy Energi 
bytte ut 2.000 
gatelys de neste 
4 årene!
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De er begge gode eksempler på flotte 
arbeidsfolk, hos Bilfinger i Glomfjord.
De er også gode eksempler på at veien 
til den jobben de nå har, ikke gikk 
heeeeelt rett fram – se egen tekst på 
hver av karene. 
- Jobben er utrolig bra, og det å kunne 
jobbe sammen med bestekompisen 
sin, dét er jo en bonus i seg selv! smiler 

Sterk Bilfinger-duo
Bygningsarbeiderne er be-
stekompiser på privaten, 
og verdens beste arbeidsk-
amerater. Men, begge gikk 
først en drastisk annerle-
des yrkesvei…

Bestekompiser og arbeidskamerater! Kim-Arve Fjærem (t.v.) og Håvard Hamnevoll er et sterkt team i bygningsavdelingen hos Bilfinger i Glomfjord.

- Økonomifagene var det jeg 
likte aller best på studiespesi-
alisering på Ørnes. Så, jeg dro 
til Høgskolen i Sør-Trøndelag. 
Med bestått eksamen etter 3 år 
ville jeg bli autorisert revisor. 
Men, jeg kom aldri så langt, 
da, smiler Håvard i dag.

- Jeg var 16 år – stod på ski på 
heltid, hadde sponsorer og alt.
Forteller Bilfingers bygningsar-
beider siden 2017. Ja, for med 
ungdomsskolen fullført pakket 
han sekken, flyttet i leilighet på 
Oppdal, realiserte drømmen.
- Så hadde jeg jobber ved siden 

Kim-Arve.
- Av og til litt spesielt, da, nesten som 
å jobbe med noen i familien. Men, 
nesten alltid veldig hyggelig! gliser han 
og bestekameraten Håvard.

To gode kamerater
Nå er det 9-kaffe i bygningsavde-
lingen, før de to skal laste på bilen og 
ta Ny Næring med ut på eventyr. Altså 
jobb, men ja, mye som skjer, og ny 
type ting hele tiden.
- Altså, en typisk arbeidsdag er at det 
ikke er én dag som er lik den forrige 
– det er dét jeg liker så bra! Den ene 
dagen bygger vi et stillas, den neste er 
det en rivejobb, og så må vi til fjells på 

en stor vedlikeholdsjobb – sånn er det 
hele tiden, forteller Kim-Arve sammen 
med Bilfinger-kamerat Håvard.
- Sjøl måtte jeg finne noe mer fysisk 
å gjøre, etter årene på skolebenken. 
Så dette er perfekt for meg. Nå tar jeg 
faktisk teoriundervisning på kvelden 
for å kunne ta fagbrev, som tømrer, 
opplyser Håvard.

Framsnakker hverandre
Den neste timen suser vi innom hen-
gebrua i Fykandalen for sikringsarbeid, 
så til oppussingen av taubanestasjonen 
like ved – før stillasbygging ved rørgata 
på Fykan, og etter dette en kjernebor-
ing og litt sandblåsing nede i industri-

parken.
- Han er veldig sånn løsningsorientert, 
løser ting på en måte som ikke nød-
vendigvis står i ei bok, roper Håvard 
innpå – vi har akkurat spurt Kim-Arve 
hva han selv mener han er best på.
- Takk, Håvard! Ja, jeg kan vel være 
god til å se litt utafor boksen, smiler 
han som med en liten margin er eldst 
av kompisene. Og
- Han er et arbeidsjern av de sjeld-
ne, og ser aldri mørkt på ting! roper 
Kim-Arve tilbake – nå har vi bedt 
Håvard si sine beste egenskaper.

Og holder orden
- Hyggelig å høre, nikker Håvard 

tilbake.
- Tja, ellers er det dette med orden, da 
– jeg liker å rydde og sørge for system.
- Fordi?
- Å holde orden bør egentlig være en 
viktig del av hverdagen i en slik jobb. 
For så slipper man all letingen etter 
utstyr før neste jobb. Å måtte hente 
utstyr på andre steder, sånn at en del 
av dagen går med før jobben kan be-
gynne – dette er en kostnad du ikke vil 
belemre kunden med! slår han fast.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Revisoren
Skogsarbeideren ville bli revisor, men…….nei, 
kanskje ikke. Nå er Håvard Hamnevoll (29) 
bygningsarbeider hos Bilfinger.

Håvard 
Hamnevoll

Kim-Arve 
Fjærem

29 år, oppvokst på Ørnes, sønn av 
Helge og Eva Lisbeth, storesøster er 
Helle og lillesøster er Kari. Fast ansatt 
som bygningsarbeider hos Bilfinger 
siden høsten 2017.

30 år, oppvokst i Neverdal, sønn av 
Trond og Elin, lillebror er Hans-Kris-
tian. Fast ansatt som bygningsarbei-
der hos Bilfinger siden høsten 2017.

Etter somrene før, som skogsar-
beider hos Meløy Energi, trengte 
han mer fysisk utearbeid enn 
revisjon, viste det seg. Etter en 
gjestevisitt hos Yara Glomfjord, 
ble han så Bilfinger-mann i januar 
2016, og fast ansatt året etter. 
Her danner han duo sammen 
med Kim-Arve – de to har vært 
bestekamerater siden etter grunn-
skolen.
- Joda, dette er helt annet arbeid 
enn å være revisor! Det har vært 
en bratt læringskurve. Men man-
ge hyggelige folk, og som vil lære 
bort det de kan. Jeg har prøvd å 
stå på, vil gjøre mitt aller beste. 
Håvard ble altså bygningsarbei-
der, etter først å ha lagt en helt 
annen kurs. Men så skogsarbeid 
hos Meløy Energi, og deretter og 
fortsatt: Bilfinger.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Skikjøreren
I 5 år kjørte han ski på heltid. Nå er Kim-Arve 
Fjærem (30) bygningsarbeider hos Bilfinger.

av, men dette var livet mitt i 5 år, 
jeg kjørte både alpint og frikjø-
ring, forteller han i dag. 
Fortsatt er skikjøringen en liden-
skap, men skader satte stopper for 
å ha det som yrkeskarriere videre.
- Skader er en del av den spor-
ten der, og jeg kjørte jo på limit 
hele tiden. Leddbånd, korsbånd, 
menisk, hender, ankler, akilles, 
rygg – jeg har hatt brudd de fleste 
steder.
- Så, i 2014, skulle jeg hjem en 
snartur, men ble her. Jeg opp-
daget at jeg satte større pris på 
naturen her som voksen enn da 
jeg bodde her som ungdom.
Kim-Arve ble bygningsarbei-
der, etter ivrig hyttesnekring i 
barndommen. Først for Moldjord 
Bygg & Anlegg, deretter og fort-
satt: Bilfinger.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Normalt sett er levetiden på en slik lastebil 
syv år, men vi har hatt vår i 14 år – så nå 
var det veldig på tide å oppgradere, forteller 
Anita Taraldsen, daglig leder hos Solhaug. 

To år 
Sonderingen etter ny bil begynte allerede 
i 2019, men det er mange ting som skal 
bestemmes og produseres før bilen er leve-
ringsklar. 
- Hovedsjåføren vår, Helge, har brukt mye 
tid på å velge ut riktig utstyr - og vi har vært 
i tett dialog med leverandøren hele veien for 
å få helt rett bil for oss, forteller Anita. 
Solhaug Byggevare har kjøreruter hver dag, 
både i nordre og søndre Meløy – så lastebi-
len er og forblir et viktig arbeidsverktøy for 
bedriften.
- Med tanke på markedet vi opererer i, er 
vi helt avhengige av at vi alltid er leverings-
dyktige, og den sikkerheta har vi ikke når 
en slik bil begynner å bli gammel! 

Investering 
for fremtiden
Et halvår forsinka på grunn av Covid-19 fikk Solhaug Byggevare 
endelig levert den splitter nye lastebilen sin. Bra for kundene, 
og bra for sjåførene!

Sjåførene Helge Halsos (t.v.) og Fredrik S. Heimdal (t.h.) sjekker ut fasilitetene inne i lastebilen 
for første gang. 

F.v. Olaf Torset (sjåfør), Fredrik. S Heimdal (sjåfør), Morten Børli (selger, MAN Truck & Bus), Anita 
Taraldsen (daglig leder, Solhaug Byggevare), Helge Halsos (sjåfør) og Gunnar Aune (Selger, 
Transportindustri Fauske) – alle samlet 29. november da bilen ankom Solhaug.

Skikkelig oppgradering
Med høyt fokus på sikkerhet og ergonomi, 
inneholder lastebilen mange oppgraderin-
ger som gjør arbeidshverdagen til sjåførene 
både tryggere og enklere.  
- Jeg syns det er kjempeviktig at det er gode 
ergonomiske forhold for sjåførene våre, som 
forhåpentligvis skal ha lange karrierer hos 
oss – så dette er definitivt en investering for 
fremtiden, forteller Anita. 
Og sjåførene som skal bruke den nye 
lastebilen i hverdagen ser også store fordeler 
med en ny og oppgradert versjon.  
- Det er viktig at kjøretøyet er sikkert på 
veien, og så er det veldig deilig for oss 
sjåfører at utstyrer er oppgradert og enda 
lettere å ha med å gjøre, forteller hovedsjå-
før Helge Halsos. 

Tekst og foto: Synne Bakken Ulsnæs 

Jeg syns det er kjempeviktig at det er 
gode ergonomiske forhold for sjåførene 
våre, som forhåpentligvis skal ha lange 
karrierer hos oss.

ANITA TARALDSEN"
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FREDDY NYGÅRD (46) ble ansatt 
hos INVIS i 2019 som ingeniør. 
Nå flytter han til Trondheim for å 
jobbe som applikasjonsingeniør 
hos Symetri AS.

HANS-KRISTIAN FJÆREM (26) fra 
Neverdal er ferdig utdannet sivil-
økonom, og har jobbet i Elkjøp 
Nordic i Oslo de siste årene. I 
høst flytter han hjem til jobb som 
innkjøper hos Yara Glomfjord. 

BYGGER SAMMEN: ingen fare med familierekrutteringen i Reipås eget Knuseri! Frank Robert (f. 1970) overtok 
driften etter sin far Egil (f. 1950), og nå er Timo (f. 2003) for fullt med i driften. Timo gjorde i år kunststykket å ha 
på plass både teori, praksis og eksamen i fem av seks maskinførerkurs i bransjen, før han ble myndig! Nå er han 
klar til å føre tradisjoner videre i familiebedriften. Reipå Knuseri AS får også skryt i fagopplæringskretser: bedrif-
ten stiller maskinparken til rådighet for unge og lokale som trenger 32 praksistimer i ulike anleggsmaskiner, for 
å sikre seg sertifikatene som kreves. På toppen av dette bidrar Knuseriet sterkt til fagopplæring – bedriften har 
for tiden 3 lærlinger i staben. – Vi må bidra – det er ikke bare-bare å finne tak i folk til denne bransjen i dag, sier 
daglig leder Frank Robert Svendsgård. Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: RuneP/Kurs og sikkerhet

PRIS TIL HJØRNESTEIN: - Tusen takk til dere i det lokale næringslivet, som er en utrolig god hjelp for oss! smilte 
Herulf Olsen under årets utgave av Meløyseminaret den 10. november. Fabrikksjefen ved Cargills fôrfabrikk på 
Halsa hadde nettopp fått overrakt utmerkelsen Årets bedrift. «Stort og systematisk forbedringsarbeid har gitt 
forbedringer i fôrkvaliteten, som igjen har gitt virksomheten sterk etterspørsel fra kundene, som igjen har bidratt 
til at Cargill på Halsa har økt sin bemanning fra litt over 30 årsverk for noen år siden, til nå over 50. Satsingen har 
dermed gitt mange nye lokale arbeidsplasser for unge, lokale arbeidstakere», het det i begrunnelsen. - Vi jobber 
hardt for å være leveringsdyktige og kostnadseffektive, og strekker oss så langt vi overhodet kan for kundene 
våre, understreket hjørnesteinsbedriftens sjef, i sin takketale. Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: prikkenoverien 

BJØRN MARTINUSSEN (48) fra 
Neverdal kommer fra mangeårig 
jobb hos Sport1 Dybvik på Ørnes, 
men er i fra i høst ansatt hos 
Meløy Energi som linjerydder. 

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET 76



Han humrer litt over 
sammenlikningen, Yara 
Glomfjords fabrikksjef 
Øyvind Jenssen. For-
an forsamlingen denne 
formiddagen, som er om 
lag 100 bedriftsledere, 
lokalpolitikere, andre fore-
dragsholdere og represen-
tanter fra media.
- Vi gjør dette for å mo-
dernisere produksjonen 
vår, og slik sikrer vi framti-
den for fabrikken!

71 meter, faktisk
Det var under årets utgave av Meløyseminaret, 
regionens suverent største næringslivstreff, at 
Øyvind holdt foredraget som både gav nyheter, 
anerkjennende nikk fra salen og kraftig applaus. 
For når Yara sørger for at det «regner» på Glom-
fjord, så «drypper» det, både viktige oppdrag og 
fortsatt trygghet, for Meløy-samfunnet. Fabrikken 
i Glomfjord produserer jordforbedringsmidler for 
noe sånt som 2 milliarder kroner hvert år. Og nå 
snakker vi spesifikt om syrefabrikkene:
- I dag har vi gamle fabrikker der i alt 10 tårn gjør 
jobben der gass møter vann og blir salpetersyre. 
Men, mye av dette nærmer seg end of lifetime, 
forteller Øyvind.
- Derfor skal vi bygge et nytt tårn, ett som er på 
hele 71 meter. Så nå endrer vi Glomfjords «skyli-
ne»! Oslo har sitt Barcode – vi har ABS-tårnene!
Barcode er kallenavnet på rekken av nokså nye og 
høye nærings- og boligbygg nært sentralbanesta-
sjonen i Bjørvika i Oslo. Og 71 meter i Glomfjord 
sentrum – dette vil si nær dobbelt så høyt som 
dagens høyeste punkt på syrefabrikkene, som er 
om lag 42 meter.  Det nye tårnet vil koste langt 
over 100 millioner kroner, og står på investerings-
planen i 2024-25.

Reduserer det viktige
Det var en framoverlent fabrikksjef i en offen-
siv hjørnesteinsbedrift som snakket for en svært 
oppmerksom forsamling under Meløyseminaret. 
Øyvind forsikret at selv om Yara Glomfjord er 
trygg og traust, er forbedringsarbeidet intensivt, 
hvert eneste år. Så fylte han sine 15 minutter 

med interessante fakta om sikkerhetsarbeid, sterk 
fagkompetanse og miljøforbedringer i fabrikken 
som nå har produsert gjødsel og trygghet i om lag 
70 år. Glomfjord er blant de mest energieffektive 
fabrikkene i Yara, og har redusert sitt energiforbruk 
med 78 (!) prosent siden årtusenskiftet.
- I 2020 hadde satsingen på elbiler i Norge så langt 
medført 2,4 millioner tonn mindre utslipp av CO2 
til atmosfæren. I Glomfjord har vi i Yara sørget 
for en reduksjon på 400.000 tonn, alene, opplyste 
Øyvind fornøyd.
Utslippet er i form av lystgass, men omregnet til 
CO2-tonn er dette tallet. Og:
- Nå har vi gjort nye investeringer, slik at neste år 
er målet å redusere utslippet helt ned til 14.000 
tonn.

Lærte av oppdrett
Yara jobber hardt og internasjonalt med utslipps-
reduksjoner og energisparing, og er langt framme 
i alt det grønne skiftet innebærer. Vi kjenner 
allerede satsingen i Glomfjord der kjølevann ut av 
syrefabrikkene gjenbrukes til smoltproduksjon hos 
Mowi, ikke sant?:
- Og, da ammoniakkfabrikken vår ble nedlagt 
på 1990-tallet, og produksjonen vår gikk ned, 
besøkte vi oppdrettsanlegg for å lære av dem. De 
hadde utviklet produksjonsanlegg for oksygen, og 
vi gjorde det på samme måten hos oss, bare mye 
større. En ny oksygenfabrikk har økt produksjonen 
i den gamle syrefabrikken med 15 prosent, og med 
ny hydrogenfabrikk i Glomfjord vil oksygen bli 
et biprodukt – dette kan vi hente over for å øke 
produksjonen vår enda mer!
Og så hilste han til forrige foredragsholder – 
direktøren for forretningsutvikling hos Statkraft. 
Som kjent skal Yara, Statkraft og Aker samarbeide 
om å utvikle «grønn» ammoniakkproduksjon i 
Porsgrunn.
- Glomfjord har et stort og trygt lager - verdens 
største underjordiske lager for flytende ammo-
niakk, på 40.000 kubikkmeter. Og, vi har stor 
kraftproduksjon nært oss, pluss at vi forbruker om 
lag 200.000 tonn ammoniakk hvert år. 
- Så her ligger alt til rette for grønn ammoniakk-
produksjon. Dette må vi snakke mer om! smilte 
han ned til Bjørn Holsen i Statkraft.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Mer. Bedre. 
Høyere.

- Oslo har sin Barcode, vi har ABS-tårnene. Og nå skal vi endre 
Glomfjords skyline!

 - Vi investerer for å modernisere produksjonen 
og sikrer framtiden for fabrikken! fortalte 
fabrikksjef Øyvind Jenssen foran årets Meløy-
seminaret. Seminarbildet: prikkenoverien

Øyvind Jenssen

Derfor skal vi bygge et nytt 
tårn, ett som er på hele 
71 meter. Så nå endrer vi 
Glomfjords «skyline»! Oslo 
har sitt Barcode – vi har 
ABS-tårnene!

ØYVIND JENSSEN

Digitale Glomfjord
Digitalisering av prosesskontrollen skal øke produksjonen med 2 
prosent og gi 40 millioner i økte driftsinntekter hvert år, opplyser 
Øyvind Jenssen.
- Et pilotprosjekt samler alle tenkelige data fra både prosessen, 
vedlikeholdet og mye mer, i én og samme sky. Så kobles analyse-
verktøyer på, altså et PC-basert system som lytter på alle styrings-
systemene. Deretter gjøres justeringer automatisk, slik at vi henter 
ut enda bedre og mer produksjon.

Den gyldne blanding
Så langt har de kompliserte blandingsforholdene for perfekte gjød-
selprodukter vært håndverk, og lagret i hodet til dyktige operatører 
i Glomfjord. Nå brukes datasimulering. For å identifisere The Golden 
Batch, forteller Øyvind Jenssen.
- Vi lager 40 produkter - i 3 produksjonsløyper, på 5 skift, med 20 
ulike skiftarbeidere og der værforhold spiller inn -dette ‘gir uendelig 
med variabler. Nå brukes datasimulering for å definere best practice 
– å kjøre fabrikken aller best mulig.  

"ABS-tårnene ruver godt i 
Glomfjord sentrum allerede, 
men blir små mot det som 
kommer om 3 år.
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- Det er klart vi synes det er stas å kunne gjøre dette!
- Og for dem som har levd en stund, har nok lysene 
vært savnet. Man ser jo belysningen helt fra ytterst i 
Glomfjorden, smiler Kristen Selfors.

Statkraft tar ansvar
Han har skrudd på bryteren, rett 
og slett. Og om den praktiske 
verdien ikke er veldig stor, så 
snakker vi her om viktig symbo-
leffekt! For når Statkraft i høst 
har sørget for skinnende nye lys 
langs rørgata opp mot Papphuset 
400 meter over havet….ja: da 
har Glomfjord på et vis fått til-
bake sin moderne signatur. Den 
som har formet seg gjennom en 
over 100 år lang og velstandsgi-

vende kraft- og industrihistorie.
- Ja, det er jo veldig fint, da! Vi for vår del bruker ikke 
rørgatetraséen som adkomst for vedlikeholdsarbeid, så 
vi trenger sånn sett ikke denne belysningen, fortsetter 
Kristen.
- Men, gjennom Landsverneplanen har vi forpliktet 
oss overfor Riksantikvaren. Statkraft-ledelsen har vært 
veldig tydelig på at dette ansvaret skal vi ta, og vi har 
fått de bevilgningene derfra som trenges.

Helt klart risiko
Kostnaden vil han helst ikke snakke om, men alle kan 
forstå det ved å se oppover fjellveggen fra kraftsta-
sjonen på Fykan: ny belysning på rørgata har vært et 
kostbart, komplisert og krevende prosjekt. Blant 4 
tilbydere vant Dragefossen på Rognan oppdraget, og 
fastslår da også at det utrolig bratte terrenget har vært 
hovedutfordringen. Om lag 30 nye stolper inn med 
helikopter, alle de gamle ut, skifte av alle nye lyspunk-
ter og trekking av nye kabler.
- Vi har taubane-vaieren her nede, høyspent lengre 
oppe, det bratte terrenget – helt klart et prosjekt med 
en del risiko. Men Dragefossen gjorde en utmerket 
jobb – og vi ble ferdig før den hardeste vinteren, noe 
som var viktig for oss da vi valgte entreprenør, sier 
Kristen.

Strenge saker
Rørgata er i praksis 3 rør som ligger tett i tett, og med 
diameter på om lag 1 meter. Kun den midterste er 
i dag i bruk, mens den første av de andre var i drift 
fra sommeren 1920, da Glomfjord Kraftverk kom i 
drift med de første 2 aggregatene. Senere var altså 6 
aggregater i drift, matet av 3 rørgater – dette var fra 
1949. De senere år er altså kun den ene i bruk, mens 
Fykanbergan har fått en ekstra rørgate – den som 
mater småkraftverket som er bygget inne i den gamle 
maskinsalen.
- Rørgata, med tilhørende utstyr, er fredet av Riksan-
tikvaren. Da e det veldig strenge begrensninger når 
vi skal skifte eller forbedre ting – det skal være mest 
mulig lik det opprinnelige, forteller Kristen Selfors.
- Når det gjelder selve rørgata, så står den for tur å 
renovere – dette blir et veldig stort prosjekt som nå er 
under planlegging.

Tekst: Edmund Ulsnæs. 
Foto: Edmund Ulsnæs og Tor Oscar Lillevold

Det historiske lyset Statkraft har tatt investeringen for 
Glomfjord. Dermed fikk kraft- og 
industribygda i vinter tilbake sin 
lysende signatur.

Kristen Selfors

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET 1110



NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET 1312

- Vi er en leverandør av kritisk viktig infrastruktur. 
Fiber er ikke eneste løsning, men høyhastighets in-
ternett er blitt et must for videre samfunnsutvikling! 
- Jeg er derfor veldig fornøyd med at vi kan levere 
på dette, mener Meløy Energis daglige leder, Børge 
S. Selstad.

Får god hjelp
Meløy kommune har som politisk mål at alle 
kommunens innbyggere skal ha mulighet for 
superkjapp nettforbindelse innen 2024. I årets 
budsjett og i økonomiplanen til -23 ble to-
talrammen derfor satt til 30 millioner kroner 
inkludert tilskudd, for å nå målet. Meløy har 
også fra starten av fiberutbyggingen bidratt 
med betydelige beløp. Ordfører Sigurd Stormo 
(Ap) framhever dessuten dugnadsinnsatsen på 
Reipå og i Bjærangfjorden som avgjørende for 
å oppnå utbygging.
- Ikke alle velger å bli koblet på, men for oss 
er det viktig at alle skal ha muligheten, fastslår 
ordfører Sigurd.
- Spesielt gledelig de siste årene, er at vi har 
fått såpass mye NKOM-midler (Nasjonal 
Kommunikasjonsmyndighet). I Bjærangen-ut-
byggingen utgjør disse midlene 1,5 millioner 
kroner, mens Meløy kommune investerer 2 
millioner.

Kritisk viktig
Børge og Sigurd er opptatt av lokal kompetan-
se, når det snakkes utbygging av høyhastighets 
internett.
- Nylig ble en fiberkabel ved Sandaa ved et 
uhell ødelagt av en anleggsmaskin. Kabelen 
inneholdt 144 kabler til 144 husstander. I 
løpet av en liten uke klarte vi å reparere kabe-
len, og sørget for at kundene kun fikk et kort 
avbrudd, opplyser Børge.
- Ikke minst under pandemien har vi sett hvor 
kritisk viktig rask internettforbindelse er. At vi 
har bygget opp kompetanse lokalt på utbygging 
og feilretting, dét er jeg veldig fornøyd med!
Ordføreren er enig.
- Meløy kommune bruker i utgangspunktet 
vårt eget selskap Meløy Energi til fiberutbyg-

ging. At Telenor nå vant en del av utbyggingen, 
er bare positiv konkurranse. 
- For oss er uansett den høye hastigheten viktig for 
bosetting, næringsliv og den digitaliserte framtiden 
innenfor for eksempel helse- og omsorgstjenester.

Tekst: Edmund Ulsnæs

""

Og hva med
Støtt?
- Det er Meløy kommune som lager 
anbudsgrunnlagene for fiberutbyg-
ging, før de lyses ut via Nord-
land Fylkeskommune, forklarer 
Meløy-ordfører Sigurd Stormo.
- Nå har vi sendt over alt 
grunnlagsmateriale for utbygging 
på Støtt, og håper at dette anbudet 
skal bli lyst ut så raskt som mulig. 
Her går Meløy kommune inn med 
1 million kroner, mens vi har fått 
850.000,- i såkalte NKOM-midler.

Meløy har bygget sterk kompetanse 
på kritisk viktig infrastruktur.

- Det kjennes veldig bra å være i gang i 
Bjærangfjord!
- Hele Meløy skal ha høyhastighets 
internett, og jeg er stolt over at Meløy 
Energi har kunnet gjøre jobben. Og 
ikke minst at vi nå har bygget denne 
viktige kompetansen lokalt! smiler 
Børge S. Selstad.
Energi-sjefen studerer fornøyd bildene 
som viser de aller første gravemas-
kin-grøftene ved Saura, ytterst i 
Bjærangfjord.

Denne tiden neste år
Bråten Boligfelt ved Engavågen: det er 
skarpt og kaldt nå i månedsskiftet, 20 
centimeter ny snø på bakken. 4 karer 
bauker seg fram i terrenget, studerer den 
lange pølsa med 6 tykke og røde kabler, 
og der borte står gravemaskinen klar.
- Når vi nærmer oss julesvingen, vil en-
treprenøren her ha gravd om lag 1.000 
meter av de totalt 12.000 meterne. Vi 
regner med å være ferdig på denne tiden 
neste år, opplyser fiber- og markedssjef 
Reinert Aarseth hos Meløy Energi AS.
Han er på befaring sammen med 
bedriftens teleingeniør John Arne 
Johansen. De gjør viktige avklaringer 
sammen med maskinførerne André 
Saura og Runar Kristensen fra John 
Kildal & Sønner. Fiber-traséen er 
bestemt for de 12 om lag kilometerne 
innover fjorden til rasområdet Stor-
rona. Området innerst i fjorden, ved 
Polarfisk, dét er i boks fra tidligere, i 
kompaniskap med Nordland Fylkes-
kommune.

I bygder og på øyer
- I Bjærangfjord har vi gjort det litt 
slik som Marken og Øra ved Reipå, 
forklarer Børge.
- Altså at vi i samarbeid med gren-
delag og lokalbefolkningen får gjort 

Viktig, viktig kabel
Endelig i gang! 12.000 
meter superviktig kabel 
legges langs Bjærangfjor-
den. Beboerne kan glede 
seg til lynkjapp fiber.

Mens Meløy nærmer seg 
målet om høyhastighets in-
ternett til alle. Meløy Energi 
har fortsatt hovedrollen. 

Prosjekt fiber i Bjærangen i Meløy er i gang, der John Kildal & Sønner er engasjert til den 12 kilometer lange gravejobben – her representert 
ved maskinførerne André Saura og Runar Kristensen. Ny Næring knipset dem og John Arne Johansen og Reinert Aarseth fra Meløy Energi, på 
befaring ved Bråten boligfelt. Foto: prikkenoverien

- Veldig fornøyd med at vi har kunne gjøre den viktige fiberjobben for Meløy kommune. Og, at vi nå har bygget denne 
kompetanse lokalt, mener Meløy Energi-sjef Børge S. Selstad. Foto: Edmund Ulsnæs

all gravingen som skal til for å kunne 
tilby høyhastighets internett til alle 
husstander som ønsker.
Meløy er langtfra tettsted med korte 
husavstander overalt. Kostnadskreven-
de fiberutbygging til alle er dermed 
vrient å gjøre «kommersielt forsvarlig», 
altså med lønnsomhet. Samarbeid og 
kreativitet har vært viktig.
- Men når dette prosjektet er ferdig-

stillet, betyr det at Meløy Energi har 
bygget ut Reipå, Neverdal, Glomfjord, 
Holandsfjord, Halsa, Ågskardet og 
altså Bjærangfjord i den 10-årsperio-
den vi har vært en fiberaktør, forteller 
han fornøyd.
Tidligere i høst ble det avklart at 
Telenor vant anbudet på å sikre 
utbygging til Engavågen, Vassdalsvik, 
Åmøya, Grønøya, Meløya og Bolga. 

Hele tiden nye
- I Nordre Meløy er vi nå helt i sluttfa-
sen med all utbygging. Det gledelige er 
at når vi ved starten av et prosjekt har 
krav til antall husstander, så er gjerne 
10 prosent flere med når utbyggingen 
er i gang, opplyser Børge.
Meløy Energi har som selskap investert 
nær 40 millioner kroner i fiberutbyg-
ging i Meløy, så langt. Mens Signal 
Bredbånd er innholdsleverandøren til 
kundene, er det Meløy Energi som 
faktisk bygger ut.
- Og vi har hele tiden fortetningskun-
der eller felter som av ulike årsaker 
kommer i etterkant. Akkurat nå har vi 
for eksempel en liste med om lag 100 
kunder som skal få forbindelse.

Tekst: Edmund Ulsnæs

Ikke alle velger å bli koblet på, 
men for oss er det viktig at alle 
skal ha muligheten.

SIGURD STORMO

Det gledelige er at når vi ved 
starten av et prosjekt har krav 
til antall husstander, så er 
gjerne 10 prosent flere med 
når utbyggingen er i gang.

BØRGE S. SELSTAD



yara ali bygg

ALF SIGURD MELØYSUND er 
ny som mekaniker i staben på 
18 hos Terje Halsan AS. Andre 
nye er Bjørn Roar Sørgård og 
Alexander Larsen, mens Vanida 
Andersen, Sander Storjord og 
Tor Erik Værang har søkt nye 
utfordringer.

KJELL IVAR HANSEN er tilbake 
i Reipå Knuseri-staben, etter 
en etappe som byggeleder i 
Bodø kommune. Og som før 
prosjektleder i Knuseriet, han 
som tilbake i tid har fartstid 
som ingeniør på vann og avløp i 
Meløy kommune. Nye hos Reipå 
Knuseri i høst er ellers Steffen 
Hansen, Alf Erik Ørjan Larsson 
og Christer Olsen. Mens Rune 
Heitmann, han har skiftet status 
fra lærling til fast ansatt, mens 
Timo Svendsgård er ny lærling. "

Jeg vil at kundene våre skal kjenne 
på at det lønner seg å bruke en fagmann. 

At arbeidet vi gjør har kvalitet, og at det er
ryddig og ordentlig når jobben vår er gjort. 

- Daglig leder, Svein Olsen

Ørnes Blikk AS     |     Kystveien 106, 8150 Ørnes     |    Telefon: 75 75 41 40 / 950 47 129

post@ornesblikk.no
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Da 31-åringen kom til Norge tilbrakte 
han nesten et år på mottaket i Larvik 
før han fikk intervju med utlendings-
direktoratet. Han måtte ha opp-
holdstillatelse, lære norsk, og begynne 
helt på nytt med studier han allerede 
hadde tatt i hjemlandet. 

Begynne på nytt
En måned etter intervju hos UDI var 
oppholdstillatelsen på plass, og da var 
det rett til Sandefjord for å lære språ-
ket. Deretter måtte han ha studiekom-
petanse - slik at han kunne begynne på 
ingeniørstudiet.  
- Jeg har utdannelse fra Syria som sivil-
ingeniør, men det er ikke bare-bare å 
få godkjente papirer på sånt i Norge, 
begynner Ali. 
Dermed måtte han til Universitetet 
i Agder, hvor han først tok bachelor 
som bygg-ingeniør - og deretter full-
førte førsteåret av mastergraden. 
- Midt i masteren måtte jeg søke 
permanent oppholdstillatelse, og da 
krevde de at jeg måtte fylle inntekts-
kravene. Da sluttet jeg på skolen for å 
jobbe som maskinoperatør i Sande-
fjord, forklarer han. 

Ali gjorde jobben 
I 2015 kom Ali Alomar til 
Norge fra Syria, som flykt-
ning. Nå er han ansatt 
som bygningsingeniør ved 
vedlikeholdsavdelingen 
hos Yara Glomfjord!

Det blir litt ekstrainnsats i 
begynnelsen, men det gjør at jeg 
kommer raskere inn i arbeidsop-
pgavene mine og da blir det lettere 
for meg å gjøre en god jobb!

ALI ALOMAR

Overkvalifisert
Men med litt for bra utdannelse fikk 
han ikke fast jobb videre, og dermed 
satte han seg på skolebenken igjen. 
Denne gangen tok han et års-studium 
gjennom OsloMet. 
- Det var akkurat kommet et studie 
som var tilpasset oss som kommer fra 
land utenfor EU, som har ingeniørut-
dannelse fra før, forteller han. 
Der lærte han fagspråket på engelsk 
og norsk, samt dataprogrammene som 
brukes i arbeidsmarkedet i Norge. Så 
var vi kommet til 2020, og han begyn-
te å søke jobber rundt om.
Siden jeg var blitt 31 år og hadde lite 
erfaring i det Norge, var jeg ikke så 
attraktiv i arbeidsmarkedet. Så da ble 
det viktig å skaffe seg litt erfaring!

Til Yara 
Og etterhvert fikk han napp, hos Yara 

i Glomfjord – og der begynte han 
1.september. 
- Denne jobben er veldig spennende, 
og jeg liker at det er så varierte arbeids-
oppgaver med blanding mellom å 
jobbe inne på kontor med prosjekte-
ring og ute i felt, forklarer Ali. 
Det tar jo alltid litt tid å komme i 
gang med ny jobb, og nye arbeidsopp-
gaver – men det ser han ikke mørkt 
på. 
- Det blir litt ekstrainnsats i begyn-
nelsen, men det gjør at jeg kommer 
raskere inn i arbeidsoppgavene mine 
og da blir det lettere for meg å gjøre en 
god jobb, forklarer han.
- Og så har jeg jo blitt tatt så godt i 
mot av flinke kolleger, og alle virker 
som at de vil hjelpe meg hvis jeg tren-
ger det, smiler han. 

Tekst og foto: Synne Bakken Ulsnæs



Nene Tvenning (17)
Lærling i kjemiprosessfaget, 
Yara Glomfjord

Silje Marie Torsteinsen (18)
Lærling i barne- og omsorgsarbeiderfaget, 
Meløy Kommune

Eva Riise (20)
Lærling i kontor- og administrasjonsfaget, 
Meløy Kommune

Nathalie Myhre (22) 
Lærling i barne- og omsorgsarbeiderfaget, 
Meløy Kommune

Timo Svendsgård (18) 
Lærling i anleggsmaskinførerfaget, 
Reipå Knuseri

Adrian Johan Jensen (19)
Lærling i anleggsmaskinførerfaget, 
Meløy Kommune

Benjamin Berg (18)
Lærling i produksjonsteknikkfaget, 
Yara Glomfjord

Johan Mathisen (18)
Lærling i kjemiprosessfaget, 
Yara Glomfjord

Hamza Rahmano (23)
Lærling i helsefag, 
Nordtun Helserehab

Christian Andreassen (25) 
Lærling i produksjonsteknikkfaget, 
Norwegian Crystals

Maiken Myrvang (28)
Lærling i logistikkfaget, Yara Glomfjord

Marie Heløy (26)
Lærling i elektrikerfaget, 
Bilfinger

Mathias Kildal (23)
Lærling i tømrerfaget, 
Bygger’n

Yngve Torset (18)
Lærling i industrimekanikerfaget, 
Ewos/Cargill

Nina Laksholm (25)
Lærling i barne- og omsorgsarbeiderfaget, 
Meløy Kommune

Brede Kristiansen (23)
Lærling i kjemiprosessfaget, 
Yara Glomfjord

Celine Drevland (19) 
Lærling i kjemiprosessfaget, 
Yara Glomfjord

  

Morten Olaisen (29)
Lærling i kjemiprosessfaget, 
Yara Glomfjord 

Anders Sneland (20) 
Lærling i produksjonsteknikkfaget, 
Norwegian Crystals

Hans Ingar Hillestad (20)
Lærling i anleggsmaskinførerfaget,
Terje Halsan

Nadeem Kristiansen (18)
Lærling i elektrikerfaget, 
Meløy Elektro

Harald Andre Pedersen (24)
Lærling i produksjonsteknikkfaget, 
Norwegian Crystals

Sigurd Martin Kildal (22)
Lærling i elektrikerfaget, 
Meløy Elektro

Kristine Togba (26) 
Lærling i helsefag, 
Meløy Kommune 

Melodie Vangstad (28) 
Lærling i helsefag, 
Meløy Kommune

Carla Guillemer (19)
Lærling i helsefag, 
Meløy Kommune

Zeady Baguio (20)
Lærling i helsefag, 
Meløy Kommune

Ingrid Gjelseth (23) 
Lærling i helsefag, 
Meløy Kommune 

Avin Mohammad (18) 
Lærling i kjemiprosessfaget, 
Yara Glomfjord

Emma Halvorsen (18) 
Lærling i kjemiprosessfaget, 
Yara Glomfjord 

Miriam Sandberg (18) 
Lærling i barne- og omsorgsarbeiderfaget, 
Meløy Kommune

Erlend Olsen (26)
Lærling i kjemiprosessfaget, 
Yara Glomfjord

ÅRETS LÆRLINGER 2021 Noe av det aller hyggeligste med høsten er å vise fram de ferskeste fjesene i arbeidsmarkedet i Meløy! 
Her får du introduksjon av høstens nye lærlinger formidlet av Opplæringskontoret i Glomfjord!
Tekst og foto: Synne Ulsnæs og Edmund Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET 1716



tlf. 75 75 41 40 / 950 47 129
www.ornesblikk.com

Solhaug Byggevare AS

tlf. 75 72 14 40
www.monter.com

tlf. 24 06 70 70
www.meloynot.no

tlf. 75 65 25 00
www.meloy.vgs.no

tlf. 75 71 91 00
www.cargill.com

VÅRE SAMARBEIDSBEDRIFTER

tlf. 75 56 94 40
www.moldjord.no

tlf. 75 71 99 00
www.glomfjordindustripark.no

tlf. 03247
www.is-norway.binfinger.com

tlf. 75 75 25 91 / 482 74 827
www.terjehalsan.no

tlf. 75 71 99 00
www.glomfjordindustripark.no

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY Første og eneste

- Jeg synes det er veldig spennende 
at Polarplast ønsker å utvide kompe-
tansen sin med stålavdeling, forteller 
Jørgen. 

Første og eneste
Han startet i ny-jobben 1. oktober 
– og når Ny Næring møtte han syv 
dager senere var han allerede godt inne 
i de nye arbeidsoppgavene. 
- Jeg har hatt mange av de samme 
oppgavene i min tidligere jobb hos Bil-
finger, så sveising og produksjon av rør 
er jeg godt kjent med, forklarer Jørgen. 
Men det er litt annerledes i denne job-
ben, for ved denne delen av verkstedet 
er han første og eneste ansatte.
- Det er veldig gøy å få være med å 
bestemme hvordan ting skal gjøres og 
ikke minst bidra til å sette standarden 
for hvordan kvaliteten på det vi leverer 
skal være!

Ung og lovende
Han fattet fort interesse for mekaniske 

Jørgen Rafaelsen (22) er 
nyansatt hos Polarplast. 
Nå skal han være med å 
bygge opp ei ny avdeling 
på verkstedet i Glomfjord!

fag og sveisefag da han begynte på 
videregående skole i Glomfjord, og da 
han skulle søke læreplass havnet han 
hos Bilfinger. 
- Jeg begynte med å ta fagbrev som in-
dustrimekaniker, og trivdes godt som 
det – men jeg savnet å sveise, så da tok 

jeg fagbrevet som industrirørlegger 
etterpå, forklarer Jørgen. 
22-åringen har gjort en solid jobb med 
å skaffe seg viktig og riktig kompetan-
se, og var uten tvil en god kandidat da 
Polarplast lyste ut stillingen.
- Denne jobben gir meg nye utfordrin-

ger, samtidig som jeg får være med å 
bygge opp et verksted fra bunnen av 
– en sånn mulighet kan man jo ikke 
takke nei til, smiler han. 

Tekst og foto: Synne Bakken Ulsnæs

FLOTTE NYHETER: Nærings-
livet i Meløy har nå fått grunn 
til å håpe at slike bilder ikke 
vil være mulig å ta om få år. 
Altså av trange og svingete 
veier gjennom Glombergan 
ved Glomfjord. For nå har 
fylkestinget i Nordland 
bestemt at det bevilges 150 
millioner kroner til utbedring 
av vegstrekningen Glom-
bergan-Setvikdalen i årene 
2022-25. Yrkessjåfører, ar-
beidspendlere og besøkende 
kan altså forhåpentligvis se 
fram til tryggere og raske-
re transport. Det politiske 
Meløy, Glomfjord Industri-
park og organisasjoner som 
Meløy Næringsforum jobber 
selvsagt fortsatt for at også 
resten av strekningen mellom 
tettstedene Glomfjord og 
Ørnes skal bli utbedret. 
Tekst, og foto fra 2019: 
Edmund Ulsnæs
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For å ha det sagt først: han vil ha 3 
nye næringsparker i Meløy, ordføreren. 
Og mer fokus på grunnen til at Meløy 
klarer seg (mens andre kommuner 
bare minker, minker). Og, han vil ha 
eksperter på plug and play – ferdige 
industritomter. Men først om feil 
verktøy:

Rett, men feil
- Ja, det kommunale foretaket Meløy 
Utvikling gjorde jobben slik vi ønsket 
da vi var i omstilling.
- Men nei, fra nå er ikke dette det rette 
verktøyet å bruke for å nå de nye må-
lene våre i næringsutviklingen, fastslår 
Sigurd Stormo.
Ny Næring har bedt om en prat. 
Hvorfor avvikles Meløy Utvikling KF? 
Og hva vil ordføreren få til med dette 
nye selskapet, det som straks etableres, 
og med industrifokus? Sigurd under-
streker først at staben i det kommuna-
le foretaket har gjort utmerket jobb. 
Nå viderefører de viktige forvaltnings-
oppgaver og saksbehandling for ulikt 
næringsliv – bare med base i kom-
muneadministrasjonen. Unntak er 
Finn Nordmo, som engasjeres videre i 
industriarbeidet, og med sitt utgangs-
punkt i Glomfjord Industripark.
- Og det er ikke sånn at vi har gjort 
noe feil! Tvert imot har vi gjort masse 
rett – det er skapt 324 nye arbeidsplas-
ser siden 2012, og omstillingsmidlene 
ble brukt bredt og i hele kommunen.
- Men, glem ikke hvorfor nettopp 
Meløy står seg såpass godt, mens 
kommunene rundt oss sliter tungt 
med fraflytting. Det er industrien. Og 

det er industri det nye selskapet skal 
spisses mot, forklarer han.
Og ikke bare prosessindustri, men 
også industri innen havbruk, fiskeri og 
nye grønne næringer som batteri og 
hydrogen.

Bygge ut, bygge ut
For, nemlig: 1. januar gir Meløys fol-
kevalgte 1 million kroner til selskapet 
«Ny Industri Meløy AS» (for eksem-
pel) i Glomfjord. Foreløpig heleid av 
kommunen. Men i tett samprat med 
næringslivet, ikke minst Yara – eieren 
av industriparken.
- Når kommunen har endret og ved-
tatt reguleringsplaner, skal dette selska-
pet selge inn områdene for investorer 
og etablerere. Det skal også jobbes for 
å få etablert infrastruktur på tomte-
ne, her trenger vi hente inn ekstern 
kapital. Det må være Plug and Play for 
dem som vil starte virksomhet. 
- Vi er på vei dit, og på flere steder. En 
hovedoppgave for Meløy kommune er 
å tilrettelegge gjennom reguleringspla-
ner – så skal det nye selskapet utvikle 
videre.
Men når Sigurd Stormo tenker in-
dustri, tenker han som sagt mer enn 
Glomfjord Industripark. 

3 nye parker
- Næringspark betyr deling av kostna-
der og tjenester – mye bedre enn å eta-
blere alene. Det ser vi et godt eksempel 
på i Glomfjord industripark.  Derfor 
bør vi tenke det samme for de andre 
nye næringsområdene både på Halsa, i 
Kilvika og i Reipå Havn, slår han fast.

I februar 1993 innstilte driften av ammoniakkproduksjonen i gjødselfabrikken i Glomfjord, og om lag 100 
arbeidsplasser forsvant. Året før hadde Norsk Hydro og Meløy kommune etablert selskapet Meløy Næringsut-
vikling AS (MNU), som skulle tilrettelegge for nye virksomheter og arbeidsplasser. Daglige ledere i etabler-
ingsårene var Andreas Jensen (f. 1936) og deretter Reidar Langmo (f. -54), før Lothar Maruhn (f. -50) overtok. 
På eiersiden kom også daværende Nordlandsbanken og SpareBank1 Nord-Norge. Da Meløy i 2012 ble omstill-
ingskommune på grunn av REC-nedleggelsene, ble omstillingsmidlene administrert gjennom Meløy kommunes 
Meløy Utvikling KF, og MNU ble tømt for aktivitet. Fra 1. januar 2022 blir Meløy Utvikling virksomhetsoverdratt 
til kommuneadministrasjonen, og kommunestyret har besluttet å opprette et nytt aksjeselskap som skal tilrette-
legge for industrielle virksomheter og arbeidsplasser i Meløy, og har utgangspunkt i Glomfjord Industripark. 

Født 30. januar 1970. Oppvokst i Våtvika på Ørnes og startet 
karrieren som linjemontør i Meløy Energi men har også 
jobbet for Rødøy og Lurøy kraftverk, ScanWafer og med film 
og scene i eget foretak. Ansatt i Meløy Energi fra 2002, og 
tok teknisk fagskole for å bli energiingeniør. Ble valgt som 
ordfører for Arbeiderpartiet ved kommunevalget i 2015, 
og gjenvalgt i 2019. Sigurd bor på Ørnes og er samboer 
med Marianne Johansen – fra et tidligere forhold har han 
sønnene Emil (19) og Jørgen (16).

Sigurd, spisseren
Han brenner for å spisse mer på industri, men verktøyet 
er ikke det rette. Nå har Sigurd Stormo fått lov til å lage 
et helt nytt verktøy. Men hvordan vil han bruke det? 

Sigurd Stormo vil bruke 
industripark-kompetanse 
til å etablere næringsparker 
på Halsa, Reipå og i Kilvika. 
Foto: Edmund Ulsnæs

Og det er ikke sånn at vi har gjort 
noe feil! Tvert imot har vi gjort 
masse rett – det er skapt 324 nye 
arbeidsplasser siden 2012.

SIGURD STORMO

Sigurd Stormo (51) Næringsutvikling i Meløy

Et sterkt næringsliv i hele kommu-
nen – dette berget Meløy gjennom 
REC-krisen. Glomfjord Industripark 
er viktig sentrum
- ….men industri er i dag også hav-
bruk og fiskeri. Og kunnskapen man 
har i Glomfjord på å etablere og drive 
næringspark – denne må vi benytte oss 
av også på de andre stedene!
- Det nye selskapet er en god måte 

å videreføre omstillingsarbeidet på, 
mens Meløy Utvikling KF inngår 
naturlig i kommuneadministrasjonen. 
Nå er omstillingsperioden definitivt 
over, og det blir spennende å disku-
tere utviklingen av det nye selskapet 
sammen med næringslivet!

Tekst: Edmund Ulsnæs. 
Foto: prikkenoverien
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Finansiere utbygging, 
selge inn områdene 
for investorer og eta-
blerere, slike ting. Det 
må være Plug and Play 
for dem som vil starte 
virksomhet.

SIGURD STORMO



JUNE NESBLOM (29) har fagbrev 
som prosessoperatør, bachelor i 
materialteknologi og fire år med 
erfaring fra kommunalteknisk 
avdeling i Meløy Kommune. Nå 
er hun ansatt som vedlikeholds-
leder hos Cargill. 

KIM BØRGE SKJELLSTAD (36) er 
ny lærer i programfagene ved 
Meløy Videregående skole avd. 
Inndyr, og skal undervise elevene 
i de praktiske fagene rundt fiske 
og fangst.

TORSTEN WENBERG (54) har 
byttet beite og er nå butikksjef 
for Elon Ørnes. Tidligere har 
han jobbet på verkstedet hos 
Polarplast i Glomfjord. 

IMPONERENDE SAKER: det er vanskelig å ikke bli imponert over det Moldjord Bygg og Anlegg AS har tall-prestert de 
siste årene. Da Finn Nikolaisen og Lone Førde Winther fra bedriftsadministrasjonen samlet om lag 80 ansatte til den 
nylige Moldjorddagen på Scandic Havet, kunne Finn opplyse: 240 millioner kroner i omsetning i år, og et trolig drifts-
overskudd på 3-6 millioner. Dette betyr at driftsinntektene økte med 39 prosent sammenliknet med 2020, som igjen 
hadde økt med 14 prosent fra 2019! – Dette betyr at vi har økt fra 80 til 240 millioner siden vi begynte denne ferden 
i 2013, og blitt mer enn dobbelt så mange ansatte. Vi er nå nest størst i Salten i vår bransje, fastslo Finn. Men han 
fortsatte med at nå skal det konsolideres. Trivsel, kompetanseheving, digitalisering og styrking av administrasjonen 
– dette blir overskriftene for 2022. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

TAKK FOR NÅ: 
engineeringbedriften 
INVIS har nettopp 
gitt et hyggelig takk 
for innsatsen. Til to 
av sine ansatte som 
søker nye utfordrin-
ger, nemlig Freddy 
Nygård (46) og Jan 
Roger Krokstrand (51). 
INVIS-sjef Pål Einar 
Olsen spanderte lunsj 
fra industripark-kan-
tina, blomster og vin, 
under stabsmøtet i 
november. Jan Roger 
kom til INVIS som pro-
sjektingeniør i 2018, 
og blir nå tekniker 
i vedlikeholdsavde-
lingen hos Mowi i 
Glomfjord. Freddy kom 
til samme type jobb 
i 2019 – nå drar han 
til Trondheim og blir 
applikasjonsingeniør 
for Symetri AS. Tekst: 
Edmund Ulsnæs. Foto: 
Tor Oscar Lillevold
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Joda, for så vidt er det slik at INVIS 
«bare» erstatter to medarbeidere som 
har takket for seg. Men, de nye vi 
nå skal presentere, bringer også med 
seg muligheter, 
forteller daglig 
leder Pål Einar 
Olsen.
- De har med seg 
kompetanse og 
erfaring på nye 
områder, og det-
te vil sannsyn-
ligvis utløse nye 
typer oppdrag 
for oss. Vi kan 
bevege oss inn på nye områder, altså ut 
over industri-settingen som vi til nå er 
mest kjent for.

Lyst til, lenge 1
Mer fra Pål Einar straks. Først: han 
ansetter i vinter sin første kvinnelige 
prosjektingeniør – hun som flyttet 
hjem etterutdanningsårene ute. Og, 
han ansetter i vinter han som alltid har 
vært ute, men som endelig fant jobben 
som gjør at årene med hjemlengsel er 
over. Hun først. Gry Uhrenfeldt (34):
- Jeg har egentlig hatt lyst til å jobbe i 
INVIS ganske lenge, sier Gry fra Ne-
verdal, nå glomfjording med samboer 
og datter på 8 måneder.
Hun begynte ut med rørleggerutdan-
ning, men 0 læreplass, svitsjet derfor 
til daværende REC Wafer og prosess-
operatør. Senere tilbød en Stavanger-
bedrift læreplass som rørlegger - Gry 
reiste, og jobbet som rørlegger til 
2013. Ville bli ingeniør, Universitetet 
i Agder – først bygg, men så maskin – 
flyttet derfor til Narvik og ferdig mas-
kiningeniør i 2016. Så driftsingeniør 
hos Norwegian Crystals i Glomfjord, 
der hun har vært siden.
- Joda, du kan for så vidt si at jeg har 
ventet på en slik type jobb. Hos NC 
har jeg jobbet med prosess, mens jeg 
nå kommer enda mer tilbake til det 
som er utdanningen min.

- Kanskje tar vi nå de første stegene mot 
sentral godkjenning på 1-2 nye områder. 
For 3 år siden var vi ikke i nærheten av å 
ha rett formell kompetanse i selskapet til 
dette, sier INVIS-leder Pål Einar.

Ny Næring spør ham nemlig om strategi-
er og utvikling av engineeringbedriften i 
Glomfjord Industripark. Rekrutteringene 
i hovedteksten vår er nemlig ikke bare 
rekrutteringer, det kan være steg videre. 
Pål Einar forsøker å forklare:
- For det første har vi nå 4 heltids prosjekt-
ledere, mot 2 tidligere. Så, de nye fyller 
hullene som har oppstått på prosjekterings-
siden, og vi går fra 11 til 13 ansatte.
- Men, med fagbakgrunnen og erfaringen 
til for eksempel Alf Jostein, får vi nå to 
ingeniører på bygg som utfyller hverandre, 
og vi kan styrke oss på oppdrag innen 
bygg - ikke minst utenfor industriparken. 
Dessuten: vi kan i større grad være ansvar-
lig utførende på utstikking av ulike tiltak, 
og oppmålingsteknisk prosjektering. Med 
sentral godkjenning blir det rett og slett 
lettere for oppdragsgivere å dra oss inn som 
ansvarshavende aktør i det aktuelle tiltaket.
- Så ja, dette gir nye muligheter. Vi kan 
ta ansvar i prosjekter med formelle krav 
på en måte vi ikke har vært i nærheten av 
tidligere! 

Tekst: Edmund Ulsnæs

INVIS i 
utvikling

Med sentral godkjenning blir det rett 
og slett lettere for oppdragsgivere å 
dra oss inn som ansvarshavende.

PÅL EINAR OLSEN"Kommer til INVIS: Gry Uhrenfeldt (34). 
Foto: privat

INVIS har lyktes bedre enn 
mange i denne høstens 
rekrutteringsjobb. To går 
ut, men tre nye inn gir nye 
muligheter.

Nye folk, nye muligheter

Lyst til, lenge 2
Gry tiltrer hos INVIS 1. mars. Samme 
dato er rekruttering nummer 2 på plass.
- Jeg trives veldig bra der jeg er, men 
INVIS gjør utrolig spennende ting, og 
det er ingen hemmelighet at jeg har 
kjempelyst til å flytte hjem til Meløy! 
Jeg fikk et tilbud jeg ikke kunne si nei 
til, smiler Alf Jostein Bergem-Tinnan.
Etter røffli 25 år borte fra hjemkom-
munen, blir han altså sambygding med 
storebror Hans Ove Hagen, og den 
andre i søskenflokken på 5 som boset-
ter seg i Meløy. Selv valgte Alf Jostein 
etter grunnskolen serviceelektronikk 
på Fauske og i Narvik, og tok fagbre-
vet med til Forsvaret – han jobbet med 
styringssystemer for ubåter og våpen 

i 5 år. Senere bachelor i samfunns-
økonomi, senere ingeniørutdanning i 
Grimstad – som Gry Uhrenfeldt – og 
tok byggdesign-spesialiseringen med 
til jobben som vegingeniør hos rådgiv-
ningsgiganten Rambøll. 4 år der, før 
nåværende jobb hos Zenith Survey – 
tungt involvert i for eksempel kon-
struksjon og bygging av motorveger, 
og der Alf Jostein er stikningsingeniør. 
Bosatt i Porsgrunn.

Passer profilen
- Jeg forstår det som at det er en del 
etterslep på vegvedlikehold i Meløy, og 
jeg har en del kompetanse på vegbyg-
ging, da, smiler 43-åringen.
Fornøyd mann er dessuten altså Pål 

Einar Olsen, daglig leder siden 2016 
hos INVIS. I tillegg til Gry og Alf 
Jostein har han nå fått på laget Steffen 
Mikalsen, som du ser presentert annet 
sted i dette bladet.
- Alle de nye har også yrkesfaglig 
bakgrunn, slik som resten av staben 
– de har dermed selve profilen til 
INVIS. Når det gjelder Gry og Steffen, 
kommer de fra en nabo. Vi har ikke 
drevet headhunting, men synes det 
er hyggelig at de søkte seg til oss. Og 
artig at Alf Jostein nå får muligheten 
til å flytte hjem til Meløy!
Mer fra Pål i sideteksten «INVIS i 
utvikling».

Tekst: Edmund Ulsnæs

Leder INVIS: Pål Einar 
Olsen

Utskiftinger i INVIS-staben i vinter. Ny-rekrutteringene kan 
gi nye muligheter, mener daglig leder Pål Einar Olsen – her 
sammen med (f.v.) Jan Roger Krokstrand, Harald S. Martinus-
sen, Sondre Berger og Rose Hetzler. Foto: Malin B. Ulsnæs

Dette vil sannsynligvis utløse 
nye typer oppdrag for oss. Vi kan 
bevege oss inn på nye områder.

PÅL EINAR OLSEN

Kommer til INVIS: Alf Jostein Ber-
gem-Tinnan (43). Foto: privat
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Er rekruttering krevende? 
…da kan etter- og videreutdanning av egne 
ansatte være en del av løsningen!

Karriere Salten Kompetansepilot hjelper deg. Send sms til 
988 99 150 og prosjektleder John Howard Bottolfsen vil ta 
kontakt med deg for nærmere avtale.

Det er 20 kompetansepiloter i Norge, en av dem er 
Karriere Nordland, Kompetansepilot Salten. Programmet 
skal mobilisere til økt etter- og videreutdanning i arbeidslivet.  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) står 
bak prosjektet, som avsluttes i 2023. 

tlf. 971 57 477
www.polarplast.no

tlf. 414 05 549 / 417 68 198
www.reipaaknuseri.no

tlf. 75 72 19 20
www.sorheimholding.no

tlf. 75 72 02 50
www.halsabygg.no

tlf. 75 72 01 70
www.meloyenergi.no

tlf. 75 72 02 00
www.elektro.no

tlf. 24 06 70 70
www.statkraft.no

tlf. 75 75 70 00
www.invis.no

tlf. 75 71 99 00
www.meloy.kommune.no

tlf. 75 71 91 00
www.yara.no

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

VÅRE SAMARBEIDSBEDRIFTER

Tilbake da 36-åringen begynte hos 
Polarplast, var oppdragene hovedsakelig 
plastinstallasjoner, i tillegg til noe pro-
duksjon av bruer, gelendere og rekkverk 
for havbruksnæringa. 
- I dag har vi både plast-, metall- og 
stålavdeling inne på verkstedet i 
Glomfjord, og mye oppdrag lokalt her i 
industriparken, forteller Sven Martin.
Og nå – ca. fem år etter første arbeids-

Mer ansvar 
Sven Martin Rendal har 
vært verkstedleder hos 
Polarplast i Glomfjord 
siden 2017. Nå får han ny 
tittel og mer ansvar i takt 
med at bedriften vokser.

dag, økes ansvaret og ny tittel er som 
følger: fabrikksjef. 
- Til nå har jeg vært verkstedsansvar-
lig, med ansvar for at alt materiell er 
på plass til enhver tid – i tillegg til at 
jeg har vært ute og jobbet en del på 
prosjekter selv.
Men flere avdelinger, flere oppdrag og 
flere ansatte fører til mer administra-
sjon og koordinering, og her kommer 

Sven Martin inn!
- Fra oktober har jeg jobbet mest med 
prefabrikkering på verkstedet, og så 
har jeg en sentral rolle i å opprettholde 
kommunikasjonen i mellom leddene 
– for eksempel de tekniske tegnerne og 
prosjektlederne, forklarer han. 

Tekst: Synne Bakken Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs
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"Innvendig lager vi både 
grovgarderobe og vanlig garde-
robe for 20 personer, og med 
bad, toaletter og dusjer. 500 
kvadrat forsvinner fort.

STINE MARI HALSAN

- Jeg kan egentlig ikke gi deg en god grunn 
for at vi ikke har gjort dette før, vedgår 
Kristen Halsan.
- For vi har vokst ut av dagens lokaler for 
lenge siden, og all kjøringen imellom som 
vi må gjøre i dag – det er tungvint.
66-åringen har som daglig leder tatt, og 
får gjennomført nå, en av de mer viktige be-
slutningene i bedriftens nyere historie: Terje 
Halsan AS bygger seg en ny og felles base, 
altså for både administrasjon og utestab. 
Første spadestikk ble gjort i sommersvin-
gen, og nå er målet å være innflyttet før 
neste sommer.

Kommer: mer lettvint
- Bygget blir 54 meter langt, 9,5 meter 
bredt og skal ligge her, forteller og forklarer 

bedriftens prosjektleder Håvard 
Jentoftsen, når vi kikker på Ny 
Nærings bilde.
Staben ser nemlig fram til nybyg-
ging og flytting, og av flere årsa-
ker. I dag har som kjent Håvard, 
Kristen og resten av administra-
sjonen sin base i Garasjeveien, 
under Vassaksla i Glomfjord. 
Mens de 12 ute i produksjonen, 
de gjør jobben ut fra maskin- og 
verkstedbasen i «Belsen», altså 
bedriftens store område midt i 
Glomfjord Industripark. Der hvor 
nybygget nå kommer.
- Det er for tungvint i dag – vi 
driver virksomheten fra 2 steder. 
Nå får vi koblet produksjonen 
og administrasjonen sammen, 
med mange fordeler, sier Håvard 
fornøyd.
- Da kan alle møtes og få sine 

oppdrag der på morran, med 
maskinparken på samme sted, og 
kan lett samles der på slutten av 
dagene. Mye bedre enn i dag!

Etter EnSpire
Så til løsningen som er valgt, 
den som faktisk er tett forbundet 
med at EnSpire Norge fram til 
skolestart i høst hadde ferdigstillet 
nybygg i Neverdal. For, nemlig: 
«skolebrakkene» som EnSpire 
forlot på Sandaa – det er de som 
nå forvandles til Halsans nye base 
i Glomfjord!
- Da EnSpire etablerte seg, var det 
vi som skaffet tomter på Sandaa, 
og brakkeriggen som vi kjøpte og 
demonterte i Oslo og fraktet hit. 
Nå får vi brakkene tilbake, og de 
er fraktet til Glomfjord, opplyser 
Kristen.

Kristen & Co. bygger nytt, og flytter! 

Endelig gjør bedriften det som 
sjefen mener egentlig burde 
vært gjort for mange år siden.
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Kristen Halsan (f.v.), Håvard Jentoftsen, Maren Ragnvaldsen og Mattis Halsan – på flyttefot.



Garasjeveien 5 i Glomfjord. Midt i 
den lange rekken av ….ja, garasjer, 
finner vi den orange og flere ganger 
om- og utbygde administrasjonsbasen 
til Terje Halsan AS.
- Det blir veldig flott å få samlet alle 
på én plass, og nede i industriparken 
– ha morramøte der med gutta, smiler 
Kristen Anders Halsan (66).

Snakk i 20 år
Bedriften han selv eier og leder forbe-
reder nemlig flytting - til nye lokaler 
som er under bygging i Glomfjord 
Industripark.
- Vi tegnet og beregnet et nytt bygg for 
kanskje 10 år siden, men 5-6 millioner 
kroner – det ble for dyrt. Underveis 
har vi også vurdert å flytte ned til 
kaianlegget til Meløy Havnebygg, et 
selskap vi også eier. Men, selv om vi 
har snakket om dette i 20 år, har vi 
blitt der vi er, og i dag kan jeg egentlig 
ikke forklare hvorfor!
- For det er ingen tvil om at det blir 
bedre og lettere på alle måter når vi 
flytter og samler virksomheten!

Det blir veldig flott å få sam-
let alle på én plass, og nede i 
industriparken – ha morramøte 
der med gutta.

KRISTEN HALSAN

Vokst ut av
Halsan-basen i Garasjeveien begynte 
med at Terje, Kristens far, kjøpte en 
hel rekke av de flere titalls garasjene i 
rekken. Gjennom årene ble garasjer til 
anleggsgarasje, så kom porter på plass, 
et lite spiserom, og så ble kontoret 
flyttet hit, altså fra heimhusan. 
- Jeg gjorde det meste sjøl. Vi skulle 
jo bare være 4 mann, men så var vi 
plutselig 8, og så 12, og 15. Det ble 
for lite plass, så det måtte bygges ut, 

husker han.
Samtidig har Terje Halsan AS en 
svært langsiktig leieavtale med Yara 
Glomfjord. Et stort anleggsområde 
i industriparken som i dag er utstyrt 
med store carporter, lagerhaller, verk-
sted, oppstillingsplasser og brakkerigg 
for overnatting.
- Hva som skal skje med Garasjeveien 
5 når vi flytter? Ingen planer er lagt! 
smiler Kristen Halsan.

"

Fortsetter...

Bedriften vokste og vokste. 
Vokste ut av nummer 5.Nærmere bestemt til industriparken, 

der 16 av de i alt 24 brakkene er satt 
sammen og bygges om til et om lag 
500 kvadratmeter stort lokale på ett 
plan. Mens tomtene i Åsenveien på 
Sandaa, de er tilrettelagt for å kunne 
selges som boligtomter.

- Selv om vi bygger med brakker, må 
dette prosjekteres og settes opp som 
et nytt bygg, med de kravene som 
gjelder, forteller Håvard.
- Men det er en fordel at vi kan gjøre 
alt grunnarbeid selv. Og at da muren 
stod klar, så kunne vi på 1-2 dager 
med transport og montering ha «ram-
ma» klar.

500, faktisk
Og når dagen kommer for innviel-
se, da vil ingen kunne se spor etter 
brakker. Det nye bygget skal nemlig 
kles med plater utvendig, alle dører og 
vinduer skiftes, og gulv, vegger og tak 
isoleres.
- Innvendig lager vi både grovgardero-
be og vanlig garderobe for 20 personer, 
og med bad, toaletter og dusjer. 500 
kvadrat forsvinner fort, smiler Stine 
Mari Halsan.
Hun har vært sentral i planleggin-
gen og tegningen av det som skal bli 
bedriftens nye base for de kommende 
tiårene. Garderober nevnt – dessuten 
selvsagt møterom, spiserom, sosial 
sone, arkiv og ikke minst kontorer – 8 
i tallet, og dermed en ny hverdag der 
i gården.

- Vi er så vant til å dele kontorer, at å 
ha egne kontorer kan bli både positivt 
og negativt, humrer Håvard.
- Men for kundene blir dette positivt. 
De fleste forholder seg til at vi er i 
industriparken, og mange vet ikke at 
administrasjonen er et annet sted. Nå 
blir det mer lettvint for kundene, så vi 
har alt å vinne på å gjøre dette.

Kjappest, best
Nybygget vegg-i-vegg med dagens 
Rubb-hall i «Belsen» er altså under 
oppføring, etter at de siste tillatelser 
fra det offentlige var på plass i vår.
- Hvor mye må dere investere i byg-
gingen og flyttingen?
- Nei, det tør vi ikke engang å tenke 
på! Det er i hvert fall helt umulig å set-
te tall på det allerede, ler Stine Mari.
- At det går med mye penger er det 
ikke tvil om. Men dette er nok også 
den kjappeste løsningen å utføre for 
oss, og den samlokaliseringen vi får til, 
den blir gull!

Tekst: Edmund Ulsnæs. 
Foto: Tor Oscar Lillevold

Stine Mari Halsan

Til høyre ser du bildene som viser byggingen 
av Terje Halsan AS’ sin nye base inne i Glom-
fjord Industripark. Brakkene som benyttes 
er de som de siste årene har huset Enspire 
skole i Neverdal. På våre bilder ser du også 
dagens base i Garasjeveien i Glomfjord – den 
som snart blir stående tom. 

Kristen Halsan
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- Vi er i en heldig situasjon, der folk 
kontakter oss og vil jobbe for oss. De 
som jobber her fra før har sine nett-
verk, og kjenner folk som vi av og til 
tar inn på prøvearbeid før vi ansetter. 
Slik har vi fått mye bra folk, og et vel-
dig godt arbeidsmiljø, innleder Lasse 
Willumsen denne artikkelen.
Men, straks kommer han til ordet 
MEN…

Med respekt, derfor
Ny Næring er i Sundsfjord. Helge-
land Smolt gjør ny diger-utbygging, 
og det er i den at Lasses Polarplast 
utfører sitt største oppdrag noensinne, 
verdt 30 millioner kroner - rørarbeid 
i plast over og under bakken i ny 
hall, og sammenkoblinger med resten 
av smoltfabrikken. Vi er kommet 
for å knipse daglig leder Willumsen 
sammen med 3 ferske erobringer til 
staben. Operatørene Cosmin Smeu 
(42) og Adrian Cazacu (49) fra Roma-
nia, og tegner Antonio Carvalho de 
Freitas (52) fra Portugal.

Vil bli best
- på mottak
Polarplast sliter ikke med 
det, men vil at andre skal 
lykkes, for å lykkes selv. Der-
for foreslår Lasse Willumsen 
samarbeidsprosjekt.

- Det er måten vi blir behandlet på, 
altså med respekt. Og hvis man trives, 
blir arbeidet bra gjort, smiler Adrian 
og Cosmin storfornøyd.
- Arbeidsmiljøet er veldig bra, og 
velkomsten har vært flott. Og sjefen er 
en mann vi kan stole på! 
- I Norge har man fritid på en annen 
måte – man får muligheten til å være 
en bra mann for familien, i tillegg til å 
være en bra ansatt, fortsetter Antonio.
- For meg er det mindre stress her, 
og jeg slipper å reise flere timer for å 
komme på jobb hver dag.

Når andre lykkes…
Selv bor han faktisk i campingvogn i 
Sundsfjord akkurat nå, med helgene på 
Rognan, der kona og 2 av de 3 barna 
bor. Adrian og Cosmin jobber 8 uker i 
Sundsfjord, før 3-4 uker med familien 
– Adrian i Romania, Cosmin i Spania. 
Til Polarplast har de tidligere vært 
utleid – i høst meldte de permanent 
overgang til bedriften med 28 ansatte 
i Meløy og Gildeskål. Og er strålende 
fornøyd, likeså Lasse Willumsen.
- MEN! Hele næringslivet i området 
sliter tungt med å få tak i folk! Vi er 
nøye med at vi ikke headhunter, vi vil 
ikke hente folk fra andre. Og slik som 
jeg tenker, så får vi alle suksess når 
de rundt oss gjør det bra - og samme 
andre veien, du skjønner?

- Så selv om akkurat vi har klart re-
krutteringen bra, så står vi alle likevel 
i den samme situasjonen. Og den 
må vi forsøke å løse sammen, slik at 
rekrutteringsproblemene ikke stanser 
utvikling!

Tenke nytt, sammen?
Som leder i interesseorganisasjonen 
Gildeskål Næringsforum har Lasse nå 
tatt til orde for å tenke nytt og anner-
ledes, sammen, altså i rekrutterings-
arbeidet. Mange bedrifter sliter, og 
kanskje blir det neppe bedre framover.
- Jeg tenker at det er vanskelig å 
rekruttere og beholde folk i Norge, 
enten det er lokale eller at man skal få 
dem til å flytte hit. Vi må også tenke 
rekruttering utlandet. Og vi bør jobbe 
sammen om dette, bedre og mer syste-
matisk enn i dag.
Lasse ønsker seg et systematisk opplegg 
overfor alle som kommer utenfra eller 
vurderer det. At Gildeskål blir kjent 
som stedet dit man vil for å jobbe, for 
hit er det godt å komme - med hjelp 
til etablering, finne hus, lære språk, 
bygge nettverk.
- Og at vi tenker langsiktig, ved at de 
nye blir fullt integrert i bedriftene, 
ikke er et «andrelag», men skal bli her 
for godt, tenker Lasse.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Den nylige næringskaféen i regi av 
Gildeskål Næringsforum (GNF) 
samlet 17 lokale næringslivsledere i 
Sandhornøy Havnegård. Fagutdanning 
og kompetanseheving var temaer, og: 
- Et felles prosjekt for å skaffe boliger, 
integrere tilflyttere, lage nettverk – kan 
dette gjøres like vellykket som integre-
ringen av flyktninger til Gildeskål?
Spurte GNF-vert Lasse Willumsen 
– samme tema som i hovedteksten i 
denne artikkelen.
- Som musikk i mine ører! sa Johan 
Edvard Andreassen, leder ved det 
sterkt ekspanderende lakseslakteriet på 
Sørarnøy.

Kan dette gjøres like vel-
lykket som integreringen 
av flyktninger for noen år 
siden?

LASSE WILLUMSEN
Tankefulle om rekrutteringsproblemer. Tore 
Laugsand (f.v.), Johan Edvard Andreassen, 
Trygve Førde og John Kristian Karlsen.

- Jeg har spådd denne utviklingen i 
10 år, men ingenting gjøres. Vi har en 
søsterbedrift i Bodø, og de får langt 
flere søkere på ledige jobber, sa Johan 
Edvard, som allerede har stor andel av 
utenlandsk arbeidskraft.
Synspunktene var mange rundt møte-
bordet. Gildeskål mister innbyggere, 
utenlandske arbeidere blir bare noen år 
for å tjene penger, mange privatboliger 
står tomme men leies ikke ut, bygdene 
samarbeider ikke godt nok, Gildeskål 
kommune må engasjere seg, og hva 
med Frivilligsentralen?
- Hvis målet er en stilling som kan 
jobbe med integrering og tilretteleg-

ging for arbeidere: vi må kanskje tenke 
både offentlige og private midler, 
foreslo Silje Nordgård fra Sjøfossen 
Næringsutvikling.
- Og så må vi først kartlegge behovet, 
oppgavene og varighet. Og, skal dette 
være et regionalt prosjekt, eller bare 
Gildeskål? spurte hun.
Viktige spørsmål i viktig møte – Ny 
Næring vet at tankegodset arbeides 
nå videre med. Får Gildeskål sin egen 
arbeidsinnvandringstjeneste?

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
 

Polarplast-leder Lasse Willumsen lykkes 
med rekruttering, og ansatte nettopp 
operatørene Adrian Cazacu (t.v.) og 
Cosmin Smeu fra Romania, og tegner 
Antonio Carvalho de Freitas (kontorbildet) 
fra Portugal. – Hva om vi samarbeider 
om å gjøre denne regionen til den aller 
beste å komme til som nyansatt, slik at 
«alle» vil hit? spør Lasse. Selv leder han 
virksomhet i Glomfjord (verkstedbildet) 
og på Inndyr, og er dessuten styreleder i 
Gildeskål Næringsforum. 

Vi må også tenke 
rekruttering ut-
landet. Og vi bør 
jobbe sammen 
om dette, bedre 
og mer systema-
tisk enn i dag.

LASSE WILLUMSEN

"
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Mange store satsinger, mange prosesser med gledelig 
utvikling – dette kan beskrive det solide næringslivet i 
Meløy i 2021. Nå bekreftes disse gode tendensene med 
årets ferske tallmateriale fra Glomfjord Industripark: vår 
viktige næringspark har økt sitt antall ansatte med 33, 
sammenliknet med 2020!
- Mens antall ansatte var 345 i fjor, pluss 28 lærlinger, 
er vi i år på 375 pluss 28 lærlinger. Altså til sammen 
406 ansatte i år, mot 373 i fjor, opplyser Meløy Utvik-
ling-rådgiver Finn Nordmo fornøyd.
Bak tallene ligger små og store justeringer i flere av de om 
lag 20 virksomhetene i parken. Og, foruten en hyggelig 
økning på 5 i Yara-staben, snakker vi ikke minst om én 
spesielt viktig og spennende endring: Norwegian Crys-
tals. Bedriften som har strevet hardt i det tøffe verdens-
markedet for solenergi/silisiumwafere, og som alene fikk 
1/5 av Meløys omstillingsmidler i årene 2012-19, gjorde 
nemlig noe meget merkbart. NC hadde 48 ansatte og 0 
lærlinger i 2020 – i år er tallet 70 ansatte, og 4 lærlinger!
Andre spennende hode-nyheter er også de 8 nye ansatte 
hos Hydrokraft Glomfjord, og den ene som sålangt er 
ansatt hos Salten Marine Resource i industriparken. Vi 
gjør også oppmerksom på at disse tallene er fra oktober, 
og vi vet at ansatt-tallet i industriparken er økt noe siden 
da.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Gledelig nytt om antall hoder i parken.

Øker på nytt
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Fortsetter...

Kraftig forbedring gir 
kraftig besparelse 

Oppgraderingen er kraftig, investeringen er 
stor. Meløy gjør det fordi Meløy mener det 
er viktig nok. Og har muskler til det.

- Gatelys er viktig for bolysten til folk! 
Skal man signalisere at nå går det att og 
ned, ja, da skal man bare skru av gate-
lysene for å spare penger. Men dét gjør 
ikke Meløy! forteller fornøyd ordfører 
og dermed Meløy Energi-eier – Sigurd 
Stormo.
- Et så stort prosjekt gir oss forutsig-
barhet og mulighet til å øke staben. En 
veldig viktig kontrakt for oss. Nå skal vi 

lage en plan 
for å 

gjø-

re dette mest mulig effektivt i løpet av 
4 år, sier en like fornøyd daglig leder i 
Meløy Energi AS – Børge S. Selstad.

Drastisk bedre, 
drastisk billigere
Nyheten var altså at samtlige offentlige 
gatelys i kraftkommunen – 2.447 i tallet 
– skal være oppgradert til LED-teknolo-
gi innen 2025. De 447 er allerede i boks 
– de 2.000 tas effektivt og systematisk 
med om lag 500 stykker hvert av de 4 
neste årene. Som faktisk betyr, opplyser 
Meløy Energi-anleggsleder Jan Erik 
Risvik til Ny Næring:

- LED-lysene gir drastisk bedre lys, 
som betyr bedre trafikksikker-

het. LED har også en helt 
annen levetid, kanskje 

over 20 år. " Mange kommuner har 
økonomiske utfordringer, 
men kanskje er gatelys 
det siste man bør la være 
å investere i.

SIGURD STORMO 

Eksempel på kraftsjef, ordfører og stor gatelys-investering: Meløy kommune ved ordfører Sigurd Stormo (t.h.) investerer 
3,5 millioner kroner, og ber Meløy Energi AS ved Børge S. Selstad oppgradere samtlige gatelys i Meløy til LED-teknologi.
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Fortsetter...
Et så stort prosjekt gir oss forutsigbar-
het og mulighet til å øke staben. En 
veldig viktig kontrakt for oss.

BØRGE S. SELSTAD"Og ikke minst: 
mens de gamle 
kvikksølv-pærene 
hovedsakelig er 
på 125 watt, blir 
de nye på 37. 
Dermed blir lyset 
faktisk mye bedre, 
mens energi-
forbruket blir 
drastisk lavere, 
presiserer han.

Meløy kan,
Meløy vil
Ikke rart at 
kraft-sjefen og 
kommune-sjefen 
smiler bredt, da. 
Og dét kan du og 
jeg som bilister og 
fotgjengere også 
gjøre! Du ser det 
samme i vegtun-
neler  – ny tek-
nologi gir hvitt, 
sterkt og langt 
bedre lys. Det gule 
og stadig svakere lyset – om noen få år 
historie i alle bygder i gatelys-Meløy.
- Vi så at gammel teknologi var på tur 
ut, og besluttet å begynne prosessen 
i et eiermøte for Meløy Energi i fjor, 
forklarer Sigurd.
- Mange kommuner har økonomiske 
utfordringer, men kanskje er gatelys 
det siste man bør la være å investere 
i. De er på et vis et symbol på at «her 
bor det folk, og her satser vi».

Stor investering,
stor gevinst
Nå legger gatelys-eier Meløy altså 
3,5 kroner på bordet, hentet fra 
kommunens kraftinntekter, det 
såkalte konsesjonsavgiftsfondet. Og 
jobben med den voldsomme opp-
graderingen, den gjør Meløy Energi 
AS, selskapet som eies av Meløy 
kommune.
- Vi kunne fortsatt å skifte ut lys ved 
behov, gjennom vedlikeholdsavtalen 
vi allerede har med Meløy Energi. 
Men…..20 lys i året – vil ville jo 
aldri blitt ferdig! mener Sigurd.
- Og selv om dette er en stor investe-
ring: husk at vi med dette reduserer 
strømforbruket  - det er på litt over 
1 million kilowatt i dag – ned til 
bare halvparten, kanskje mer. Dette 
er en god investering som betaler 
seg raskt. Og, det er bærekraft satt i 
system!

Ber om litt 
tålmodighet
For staben hos Børge S. Selstad 
betyr dette en 
vinter med god 
planlegging. 
Et eget gate-
lys-team settes 
trolig sammen. 
Samtidig skal 
stor-prosjek-
tet innpasses 
i annen og 
viktig drift for 
energimontø-

rene, og gjennomføres uten skader og 
trafikkfare.
- Så, selv om vi her gir en stor og god 
nyhet, må vi også be innbyggerne 
våre om litt tålmodighet, understreker 
Børge.
- Prosjektet må gjennomføres over en 
4-årsperiode, og etter en god plan – 
500 lys i året er MYE. Så, alle bygder 
og alle veier kan ikke forvente at jobben 
er gjort i neste uke, skjønner du? Men 
vi jobber så raskt og effektivt vi kan!

Sterkt lys 
gjennom Meløy
Som på biler og i tunneler er det altså 
LED ( Light-Emitting Diode) som 
gjør at lyset blir bedre, sterkt energibe-
sparende og får drastisk lengre levetid. 
Tall fra i fjor viser at om lag 2.200 av 
Meløy-gatelysene hadde pærer på 125 
watt, mens 50-100 hadde 70 watt og 
cirka 50 hadde 50. Resten er allerede 
over på LED.
- De gamle pærene gir litt falsk 
trygghet, fordi lyser er ikke egentlig på 
veien, men er meste øverst i stolpen. 
Og, de blir bare gulere over tid, og 
svekkes i effekt, forteller Børge.
Nå skal altså staben hans hos kraftle-
verandøren sørge for kraftig, hvitt lys, 
gjennom alle bygder og gjennom den 
sterke kraftkommunen Meløy.
- Det er kjempebra at vi er en kommu-
ne som faktisk har midler og mulighet 
til å gjøre en slik investering! avslutter 
ordføreren.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Sigurd Stormo

Børge S. Selstad

Jan Erik Risvik

Etablert 8. desember 1938 som Meløy 
kommunale elektrisitetsverk. Er i 
dag delt i de to selskapene Meløy 
Energi AS og Meløy Nett AS. Børge 
S. Selstad er daglig leder for de i alt 
34 ansatte, og Rolf Inge Sleipnes er 
styreleder. Meløy Energi AS eies 100 
prosent av Meløy kommune, og hadde 
i 2020 driftsinntekter på 108 millioner 
kroner.

Egen kommune siden 1884, med om lag 6.300 innbyggere og der region- og 
kommunesenteret Ørnes (ca. 1.800) har beliggenhet 120 kilometer sør for Bodø 
sentrum. Typisk Helgeland-natur med dype fjorder, bratte fjell fra havkanten og 
skjærgård med hundrevis av holmer og øyer. Sokner i dag politisk og adminis-
trativt til region Salten. Kjent for stor vannkraftproduksjon og utnyttelse av kraft 
til prosessindustri, men har også sterk leverandørindustri og solide virksom-
heter i havbruk, fiskeri, bygg og byggevare, anleggsarbeid og kraftproduksjon. 
Også kjent for Engenbreen av Svartisen – som hevdes å være den lavestliggen-
de isbreen i Nord-Europa.
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Før og etter:
gaaaaanske tydelig forskjell 
på lyseffekt og sikkerhet 
fra gammel til ny teknologi! 
Disse eksempellysene er 
knipset på Sandaa.

Meløy 
Energi

Meløy 
kommune



TOBIAS HOLM OLSEN (17) er 
fra i høst ansatt som lærling i 
energimontørfaget hos Meløy 
Energi.

OLE KRISTIAN ASP (25) har 
jobbet flere år hos Europris på 
Ørnes, men er nå ansatt som en 
av to nye linjeryddere hos Meløy 
Energi. 

STABSNYTT

WERNER HAUGEN (28) fra Bolga 
har snart tiårsjubileum hos Reipå 
Knuseri, og i september tok han 
fagprøven i angleggsmaskinfø-
rerfaget og besto meget godt!

- Jeg kjente veldig på at jeg hadde lyst 
å flytte hjem. Og lyst til å prøve meg 
på Yara, så da måtte jeg bare gå for det, 
smiler hun.
Etter endt skolegang i Glomfjord 
fikk Maiken i 2012 læreplass på det 
tre kilometer lange industriområdet 
i Sarpsborg – Borregaard. Der jobbet 
hun i prosessen med å lage vanillin fra 
tømmer.

Trivdes godt
Rett etter endt læretid fikk Maiken 
tilbud om fast jobb, og ble værende i 
bedriften frem til i 2018. Da var det 

Øker kompetansen 
hos Yara
Med et fagbrev som prosessoperatør fra 
Borregaard i Sarpsborg og mye erfaring allerede, 
gikk Maiken Myrvang (28) løs på ENDA et fag-
brev – denne gangen i pakkeriet hos Yara!

Maiken Myrvang er ny lærling nede i Pakkeri, kai og lager (PKL) hos Yara Glomfjord. To spennende år går hun i møte!

nemlig på tide med nye erfaringer, 
og Maiken vendte nesen hjemover til 
Meløy igjen. 
- Jeg trivdes veldig godt i Sarpsborg, 
og hadde det kjempefint på Borre-
gaard og lærte masse i løpet av årene 
mine der!
Etter et to måneders vikariat hos GI-
FAS fikk Maiken tilbud om fast jobb, 
og har vært der siden. 

Spennende jobb
Eller, det vil si, helt frem til 1. septem-
ber i år – da fikk hun nemlig læreplass 
i logistikkfaget hos Yara Glomfjord.

- Jeg synes det er veldig spennende, og 
jeg lærer mye nytt samtidig som jeg 
kan knytte en del ting til den kompe-
tansen jeg allerede har. 
Som lærling i pakkeriet består jobben 
i å pakke, bulke, transportere og laste 
gjødsel ombord på store båter som leg-
ger til kai i den internasjonale havna.
- Jeg er veldig glad for at jeg har fått 
jobb her, og jeg ser bare positivt på å 
øke kompetansen min med enda et 
fagbrev! avslutter hun.

Tekst og foto: Synne Ulsnæs
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www.is-norway.bilfinger.com
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- Vi kan nok bli flinkere til å dra i lag 
og heie på hverandre. Og på å ha gode 
møteplasser i alle bygder. Og at vi får 
kortere avstander internt i kommunen.
Liv Toril Pettersen svarer på hva Meløy 
mangler. Idet hun etter 10 år fratrer 
sin sentrale næringslivsjobb som daglig 
leder i Meløy Næringsforum. Fra 
november i år er hun nemlig samfunn-
splanlegger i Meløy kommune, hånd i 
hanske med utdanningen og bakgrun-
nen som sosiolog og forsker.

Kjent pulsen av
Først i vårt møte utfordrer Ny Næring 
henne: Topp 3 viktigste seiere/saker/
prosesser hun har ledet Meløy Næ-
ringsforum gjennom? Se egen boks på 
denne siden.
- Jeg har fått være veldig involvert, og 
kjent på pulsen av det meste som har 
foregått i næringslivet og i utviklings-
arbeid i Meløy disse årene. Dét har 
vært veldig spennende!
Medlemsbedriftene engasjerte henne 
først til en 30-prosentstilling som raskt 
økte til 50. Så til 100, finansiert av 
ulike prosjekter i Meløys omstillingsar-
beid fra 2012. Nå er hun avløst av Liz 
Rekve i jobben.
- Man må være påkoblet hele tiden, ha 
masse gøts og sette dagsorden. Så det 
er klart det har krevd mer enn vanlig 
arbeidstid. Nå var det rett å slippe 
noen andre til, som har nye innfalls-
vinkler på ting.

Helt annerledes nå
Det er tid for oppsummering. I 10 år 
har Liv Toril vært Meløys kanskje mest 
kjente og profilerte fjes, på jobb for 
om lag 120 medlemsbedrifter i næ-
ringslivets egen interesseorganisasjon.
- Hvor står Meløy, da, idet du slutter?

Oppsummerer 
sterkt tiår

Meløys næringsliv svaiet som på kanten av stupet da hun overtok 
den viktige lederjobben. Nå forlater hun Meløy Næringsforum, og 

får stor ære for den sterke medlemsveksten gjennom 10 år.

- Vi har i dag veldig gode forutsetnin-
ger for spennende næringsutvikling – 
helt annerledes enn for 10 år siden, da 
industrien nærmest lå nede. Med det 
grønne skiftet ser vi en slags re-indus-
trialisering av hele Europa, og Norge 
og Meløy har veldig gode forutsetnin-

ger, mener hun.
- Meløy har et veldig sterkt og solid 
næringsliv, ikke minst på viktige sat-
singsområder i Nordland som industri, 
reiseliv og havbruk.
- Hva er det viktigste MNF har jobbet 
med og utrettet i dine leder-år?

Kanskje aller viktigst
Spør vi. Og Liv Torils rangering ser 
du i nevnt boks. Men av enkeltsaker? 
Glombergan. Ferskt gjennomslag er 
at fylkestinget i disse dager er i ferd 
med å bevilge 150 millioner kroner til 
veg-utbedring i  Glombergan/Setvik-
dalen.  
- Meløy Næringsforum har jobbet 
med dette helt siden foreningen ble 
opprettet i 2008, og det har vært man-
ge opp- og nedturer. Bak gjennom-
slaget har MNF benyttet tyngden vi 
har i store industribedrifter, og Meløy 
kommune ved ordfører har jobbet 
godt i sine nettverk.
- Men tør vi tro på at det nå faktisk 
skjer?
- Ja, og fordi vi nå snakker om ras-
sikringsmidler, så jeg regner det som 
at mulighetene nå er veldig gode for 
at det blir gjennomført. Det er også 
positivt at fylkesrådet ønsker dialog 
med Meløy kommune om utbedring 
av resten av traséen ut til Ørnes. Dette 
er viktig for bedre sikkerhet og mindre 
avstand mellom de to tettstedene.

Mer enn bare
Liv Toril Pettersen har nå fått sentral 
stilling i Meløys planarbeid – det skal 
tilrettelegges for ting som rekruttering, 
tilflytting, husbygging, næringsutvik-
ling og etablering. Beslektet arbeid 
med det hun kommer fra.
- Viktigst i de 10 årene er at vi har 
bygget en forening med stor oppslut-
ning i næringslivet, og som er pådriver 
for god utvikling. MNF er blitt mer 
enn en snever interesseforening.
- For man klarer ingenting alene. 

Topp 3 Liv Toril

Liv Toril 
Pettersen

Fortsetter...

Viktigste saker oppnådd/jobbet med 
i 10-årsperioden som daglig leder i 
Meløy Næringsforum (MNF).

• MNF er blitt en sterk forening 
med stort engasjement fra 
nær 120 medlemsbedrifter.                           
- Foreningen synes, høres og er 
pådriver for god utvikling.

• Meløyseminaret på Halsa      - 
viktig utstillingsvindu for Meløy. 
- Vår viktigste møteplass, viser 
fram Meløy i hele landet, viktige 
priser deles ut…

• Meløy Tett På – nå synes vi bedre. 
- Viser fram alt Meløy kan by på – 
det gode liv, mange muligheter og 
spennende stillinger.

1

2

3
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" Liv Toril
Pettersen (58)

Oppvokst i Brønnøysund, vide-
regående skole med studiespesial-
isering, deretter hovedfag i sosiologi 
ved Universitetet i Trondheim. Bosatt 
på Ørnes i Meløy siden 1983 med 
Roger Stormo, og gift siden -96 – 
sammen har de barna Sirianna (f. 
1999) og Helmine (f. 2003). Stillinger 
ved Senter for samfunnsforskning 
i Trondheim, Kvinneuniversitetet i 
Steigen, forsker i Nordlandsforskning 
og stipendiat ved Nord Universitet 
i Bodø. Fra september 2011 daglig 
leder i Meløy Næringsforum, og fra 
november 2021 samfunnsplanlegger i 
Meløy kommune.

Hun har vært næringslivets stemme i utallige møter med kommuneadministrasjonen i 
det offentlige Meløy. Nå er Liv Toril blitt samfunnsplanlegger hos Meløy kommune.

At vi har klart å forene krefter – sam-
spillet mellom næringslivet og Meløy 
kommune – det er dette som har gitt 
resultater, for eksempel innen samferd-
sel og skolestruktur, understreker Liv 
Toril.
Det årlige Meløyseminaret trekker hun 
fram fordi hun mener det mer enn noe 
annet har vist fram Meløy ute, blant 
sentrale aktører som lar seg begeistre 
av alt vi har å by på. Og fordi semi-
naret får uvanlig god oppslutning fra 
næringslivsledere, OG står bak viktige 
prisutdelinger. Av viktige saker over 
tid trekker hun også fram samarbei-
det med Meløy Utvikling og Finn 
Nordmo, i etableringen av Glomfjord 
Hydrogen.

Viktig synlighet
- Etableringen av Meløy Tett På er en 
annen ting jeg er veldig fornøyd med. 
Det å profilere seg, bli mer synlig – 
dette er bare blitt enda viktigere enn 
før, og nå har vi en felles utfordring i å 
rekruttere folk til Meløy.
Meløy Tett På er et tilflytter- og re-
krutteringsprosjekt finansiert av Meløy 
kommune og partnere i næringslivet. 
Det gode liv i Meløy, ledige stillinger, 
tilflytterkontor, nye møteplasser – 
Meløy Tett På har egen logo, nettside 
og kontoer på Facebook og Instagram 
– Liv Toril skal fortsatt være prosjekt-
leder.
- Vi hadde en ambisjon om at pro-
grammet skulle påvirke folketallet, 

men dét har vi ikke klart. Befolknings-
utvikling er mer sammensatt enn som 
så. Men, Meløy Tett På er veldig viktig 
– det må bare gå og gå, for det er et 
langt arbeid å gjøre seg mer synlig. Og 
viktig at kommune, næringsliv og det 
frivillige gjør jobben sammen – jeg er 

fornøyd med at det nå er faste møter 
med grendelagene. Det er jo de som 
skal ta mot de nye innbyggerne.

Ørnes kortere
- Men folketallet synker?
- Ja, i dag er vi omtrent 6.300 inn-
byggere. Men, alt handler ikke om 
folketallet. Jo, det får konsekvenser 
for kommunens inntekter, men det 
går an å ha et godt samfunn selv 
om vi blir færre. Det er klart vi skal 
jobbe for å snu dette, at fødselstallene 
kan øke igjen, men uttynningen av 
distriktene er jo ikke noe nytt – dette 
har pågått i mange tiår. Og Meløy er 
sterke – Statistisk Sentralbyrå mener vi 
vil stabilisere oss over tid på rett under 
6.000 innbyggere.
- Skuffelser gjennom 10 år?
- Hm. Selv om vi har fått gjennom 
gode ting på samferdsel, er det ikke 
alt vi har fått til – vi mistet jo ferga til 
Støtt. Men, at vi fortsatt har 4 anløps-
steder for Nordlandsekspressen – der 
mener jeg vi har gjort en god jobb. 
- Styrkingen av Ørnes som region-
senter, med flere sentrumsfunksjoner 
og styrking av virksomheter innen 
handel – her er MNF kommet kortere 
enn jeg hadde ønsket. Men, Sammen 
for Meløy og Kystbyen Ørnes – dette 
er prosjekter det jobbes videre med, 
og som jeg mener er viktig for hele 
Meløy.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Fortsetter...

Styrkingen av Ørnes som regionsenter, 
med styrking av virksomheter innen 
handel – her er MNF kommet kortere 
enn jeg hadde ønsket. 

LIV TORIL PETTERSEN

- Under din ledelse har MNF blitt en sterk og potent forening med utrolig bredde. Dette er det vel verdt å hedre deg for, og for alt du har gitt ut 
over det som har vært innenfor stillingsprosenten din hos oss! roste styreleder Pål Einar Olsen da han takket av Liv Toril under årets Meløysemi-
naret 10. november. Foto: prikkenoverien.
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- Ja, jeg mener det er mange 
flere slike grep vi kan gjøre, for 
å bremse handelslekkasjen ut av 
Meløy, fastslår Ken-Henry Sol-
haug – fra i høst også kjent som 
etablereren av Ørnes Elektromar-
ked med sin Elon-butikk.

Ser mer for Spildra
Ken-Henry har bygget, 
etablert og investert i 
handel i Meløy i snart 
35 år. Nå ser han fle-
re nye muligheter for 
«tunghandel» i Spildra 
ved Ørnes - der han 
selv åpnet elektrokje-
debutikk i oktober. 

Butikkene dekker et stort omland 
og flere kommuner – Ørnes er ferd 
med å bli utviklet til et veldig 
spennende handelsområde.  

KEN-HENRY SOLHAUG

Liker klippejobben: grunnlegger Ken-Henry Solhaug (t.v.) 
og ordfører Sigurd Stormo under Elon-åpningen.

Peker seg ut
Det er litt over 11 år siden Ken-Hen-
ry selv innviet et bygg på over 3.000 
kvadratmeter som ny base for Sol-
haug Byggevare AS og Montér-kje-
den. Det er 3 ½ år siden Handels-
bygg AS ferdigstilte forretningsbygg 
for åpning av Europris-butikk på 
Ørnes. Og det er 2 måneder siden 
Ken-Henry holdt kjettingen da ord-
fører Stormo med klippesaksa åpnet 
butikk for elektronikk-kjeden Elon 
– samlokalisert med Montér. Spildra 
har i tillegg byggevarebutikken Coop 
Byggmix, og er for alvor blitt et sted 
for stor handel.
- Spildra peker seg ut i Nordre 
Meløy, som stedet som passer best 
for å etablere litt tyngre handel. 
Dette kommer som et pent tillegg 
til det sentrum har å tilby, mener 
Ken-Henry.

Mer spennende, ikke mindre
- Ja, så hva blir det neste i Spildra - 
dagligvare?
- Joda, og der har jo utbygger alle-
rede fått godkjenning. Men, jeg tror 
ikke vi ser enden av dette med at det 
kommer dagligvare. Ørnes har belig-
genheten, og Spildra har det i seg å 
få på plass mer handel av slaget som 
er mer plasskrevende. Men, alt dette 
er avhengig av at vi opprettholder 
bosettingen – det kan ikke baseres på 
besøkshandel i sommermånedene, 
understreker han.
- Men ja, det er slett ikke verst det 
som nå er på handel, når du tar med 
Sandaa, Spildra og annet omland 
til Ørnes. Butikkene dekker et stort 
omland og flere kommuner – Ørnes 
er ferd med å bli utviklet til et veldig 
spennende handelsområde.  

Og mer bør komme
- Har du flere planer, etter etablerin-
gen av Elon i høst?
- Jeg vet ikke om jeg vil si så mye 
konkret. Men jeg husker…..tenker 
han mens han snakker.
- At næringsutviklingsselskapet på 
Åndalsnes i Rauma besøkte Glom-
fjord med foredrag i starten av 
omstillingsperioden til Meløy. De 
snakket om sin verksted- og bil-rela-
terte handel for 300 millioner kroner 
i året. 
- ….og det vi nå ser i Meløy, er at 
vi fortsatt har en stor mengde såkalt 
tunghandel som importeres inn til 
vår kommune hvert år. Så, det er 
klart her finnes muligheter!

Hva med sentrum?
- Med veksten i Spildra er noen 
bekymret for utviklingen i Ørnes 

sentrum?
- Joda, men da vil jeg si som ordfø-
reren har sagt: vi kan ikke si nei til 
de som vil etablere og investere, bare 
fordi det er utenfor sentrum. Og det 
skal sies at da vi selv hadde utbyg-
gingsplaner for Tidemannbrygga i 
sentrum, så ble vi av Meløy kommu-
ne henvist til Spildra, for man ønsket 
ikke en slik utbygging der nede. 
- Nå skjer det mye spennende i 
sentrum, først med ladestasjon for 
elbiler, og så har Coop Nordland 
byggeplaner på fyllinga. Så var det 
kanskje for stort, det kjøpesenteret 
på 10.000 kvadratmeter jeg selv gikk 
i bresjen for – men jeg har god tro 
på god utvikling for hele Ørnes!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Handelshuset:
Spildra ved Ørnes er fra 
i høst gjort enda mer 
attraktivt som Meløys nye 
handelsområde. Bildet 
viser handel i to etasjer hos 
Solhaug Byggevare AS – 
Montér og Elon. 

Foto: Tor Oscar Lillevold



- Det er slik som i juryens begrunnelse 
at vi ønsker å framstå. For vi lever av 
god service, av fornøyde kunder og at 
de kommer tilbake.
Men når daglig leder Roy-Hugo 
Grønås sier «kunder», mener han ikke 
den jevne meløyfjæring på handletur. 
Kundene til hans Meløy Notbøteri 
kommer nemlig sjøveien - til dels 
store fiskebåter fra havner langs hele 
norskekysten. Og kundene er altså så 
fornøyd med Meløynot-staben, at det i 
november i år vanket servicepris under 
næringslivstreffet Meløyseminaret på 
Halsa. Prisen er et samarbeid mellom 
Meløy Næringsforum, DNB og Me-
diehuset Kulingen AS.  
- Vi har ansatte som stiller opp til alle 
døgnets tider for at kundene skal bli 
fornøyd. Jeg håper at det er dette de 
har med seg når de drar herfra. Da 
blir de litt blidere når de får regnin-

Prises av fiskeflåten
Mens Meløyseminarets Ser-
vicepris vanligvis tildeles en 
mer klassisk handelsstands-
bedrift, var årets vinner av 
et annet slag.

Roy-Hugo Grønås, Liv Toril Pettersen (Meløy Næringsforum) og Karin Dahl Haugen (DNB).

gen! blunket Roy-Hugo Grønås i sin 
takketale.
Meløy Notbøteri AS ble etablert på 
Sørheimbrygga i 2001, og lagrer, vedli-

keholder og nød-reparerer fiskenøter, 
snurrevad og trål for kystfiskeflåten og 
den store ringnot-flåten. Og, bygger 
nye nøter. Selskapet eies i dag 100 pro-

sent av Egersund Group Fiskeri AS, og 
har om lag 10 ansatte.
Tekst: Edmund Ulsnæs. 
Foto: prikkenoverien

Dét trodde du ikke?!

Mot normalt beholder Meløy folketallet sitt over tid. Bildet illustrerer den viktigste enkeltårsaken.

- Ja, veldig bra at INVIS hjelper med 
å tilrettelegge for at jeg kan ta ingeniø-
rutdanning. Jeg får faste fridager hver 
måned til å studere, og i tillegg fri for å 
dra på samlinger i Narvik, sier Steffen 
L. Mikalsen fornøyd.

Jobb, mer utdanning
For nå har teknologikompetent og 
teknologibedrift funnet hverandre. 
1. oktober tiltrådte Steffen (45) som 
prosjektingeniør i staben hos Pål Einar 

Steffen skifter. Fornøyd.
22 år etter har silisium-ve-
teranen takket for seg i 
solenergi-Glomfjord. Nå 
kan han rendyrke stor tek-
nologiinteresse i ny jobb 
hos INVIS. Og fikse ingeni-
ørutdanning.

Steffen Landau Mikalsen har brukt høsten 2021 til å bli varm i trøya som INVIS’ nye prosjektingeniør.

Olsen, og forlot dermed Norwegi-
an Crystals etter 6 år. Og satte et 
foreløpig punktum for karrieren i 
solenergi-Glomfjord, 22 år etter den 
første silisium-jobben – den var hos 
daværende SiNor.
- Jeg har selv jobbet mye med teknisk 
tegning og 3D-modellering, og er 
veldig glad for å komme hit og arbeide 
rendyrket med det. Har vel egentlig 
lenge hatt med meg en tanke om at jeg 
kunne hatt lyst til å jobbe for INVIS, 
smiler Steffen.
Trebarnsfaren fra Glomfjord har 
fagbrev i både kjemisk teknisk industri 
og automasjon, og erfaring fra både 
REC og ToCircle i Glomfjord, ABB 
Robotics på Bryne og altså NC på 
hjemstedet, der han ble driftsingeniør 
fra 2016.

Fordel med Steffen
- At jeg har evnen til å se helhetlig på 

Befolkningsutvikling er deprime-
rende lesning i en distriktskommu-
ne i Nordland. Eller? Tja, i Meløy er 
selvsagt 10-årsbildet ille nok – vi 
har mistet cirka 300 siden 2010. 
MEN: ser vi på 70-årsbildet – som 
mange mener er det som gir me-
ning – blir tallene straks hyggeli-
gere. For mens Rødøy har mistet 
60 prosent av innbyggertallet de 
hadde i 1951, Gildeskål har mistet 
59,7, Beiarn 54 prosent og Sørfold 

40 prosent, har Meløy…..økt! 6.243 
innbyggere i tiden da Norsk Hydro 
hadde etablert gjødselfabrikken, og 
6.247 i 2021. – Vi beholder folke-
tallet vårt over tid – andre distrikts-
kommuner går kraftig tilbake. I det 
store bildet er det ett enkelt svar på 
hvorfor. Meløy har kraft, industri og 
industriutvikling, fastslår ordfører 
Sigurd Stormo (Ap). 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

ting, og er bevisst på kvalitet og unngå 
feil, og kanskje at jeg tar initiativ, er 
frampå, finner løsninger? smile-svarer 
Steffen på hva han mener han selv har 
å by på for sin nye arbeidsgiver.
- En del har jeg erfaring med fra før, 
men det er mange nye systemer å 
sette seg inn i, få det i fingrene. Det er 
ganske heftig og imponerende å se det 
som kreves for å sy sammen til punkt-
skyer som igjen blir 3D-modeller, ja, 
den helheten som INVIS er kjent for å 
være så dyktig på.
Mer ut i felten-tid hos kundene ser 
han også fram til. Og, håper på fordel 
INVIS:
- Norwegian Crystals har store ambi-
sjoner, og jeg håper at de lykkes. Hvis 
mitt kjennskap til bedriften kan gi IN-
VIS flere oppdrag der, er det jo flott!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Bilfinger er en internasjonal 
leverandør av industri- og ingeniør-
tjenester innen flere fagfelt og 
innenfor ulike marked. Globalt er 
vi 37 000 ansatte. Vårt konsern, 
Bilfinger SE, er lokalisert med 
hoved kontor i Mannheim, Tyskland. 

I Norden er vi representert i Norge, 
Sverige og Finland, og har 3500 
ansatte fordelt på ulike prosjekter 
for spennende kunder, onshore og 
offshore. 

Helse, miljø og sikkerhet er en 
viktig del av våre leveranser og 
konkurransekraft.

Våre verdier er We Create,  
We Care, We Can, og vi ser etter 
kandidater som kan identifisere seg 
med disse, samt bidra til videre-
utvikling av Bilfinger i Norden. Ved 
å bli en del av #TeamBilfinger vil 
du få muligheten til å jobbe med 
dyktige og engasjerte kollegaer, 
spennende kunder innenfor ulike 
marked, samtidig som du tilegner 
deg faglig og personlig utvikling. 

-  Elektrikere
-  Automatiker
-  Byggtekniker/Ingeniør
-  Fagoperatører verksted
-  Bygningsarbeidere
-  Lærling Platearbeider

Les mer og send inn søknad på 
www.is-norway.bilfinger.com

I Glomfjord i Nordland fylke ligger vår nordligste 
virksomhet i Norge. Enheten er lokalisert i Glomfjord 
Industripark, og er en betydelig leverandør av 
ved likeholds- og prosjekttjenester til bedrifter i og 
utenfor industriparken, privat og offentlig virksomhet 
og til næringslivet i Nord-Norge for øvrig. 

Vi har behov for å knytte til oss flere  
og kvalifiserte medarbeidere. 

VI SØKER NÅ: 
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- Unge som kommer til oss skal vite at 
nå kan de stifte familie, skaffe hus og 
slå seg til ro der de vil bo i Salten. Vi 
er trygg og traust, ja, og også en spen-
nende arbeidsplass, begynner daglig 
leder Finn Nikolaisen i Moldjord Bygg 
og Anlegg.
- Men, skal vi beholde det vi nå har 
bygget, må vi bli enda mer profesjo-
nelle. Nå skal vi få hjelp til å bygge 
organisasjonen, slik at vi tar vare på 
og utvikler mennesker enda mer enn 
i dag!

Må bli attraktive
Sjekk tallene: siden Moldjord bygg 
og Anlegg var i knestående i 2013, 
er driftsinntektene økt fra 80 til 240 
millioner kroner! - Jeg tror ingen IKKE trives. Men i denne bransjen 

har det vært en kultur der man snakker til hverandre 
på en litt hard måte. For veteraner er det kanskje na-
turlig med en tøff tone, men det kan bli helt feil for 
dagens unge generasjon. De kan miste motivasjonen 
av dette, forklarer Lone Førde Winther (33).
Fortsatt ganske ny i bransjen, og hos Moldjord Bygg 
og Anlegg. Men rekruttert som ledertalent gjennom 
Trainee Salten, og fases nå inn som anleggsentrepre-
nørens første personalsjef.
- Jeg har samtale med alle ansatte, og det å møte alle 
med respekt og at de blir hørt – dette er også gruppe-
temaer og på årets Moldjorddagen i november. 
- Utenom dette er det å holde den ansatte motivert 
ekstremt viktig for meg. Å se hva som motiverer den 
enkelte, at de kjenner at de er i utvikling. For det er 
ansatte med sterk motivasjon som virkelig gir jernet 
når de er på jobb!
Nå avlaster hun altså daglig leder Finn Nikolaisen på 
personalbehandling – et stort arbeidsfelt i en bedrift 
med hele 80 ansatte.
- Hele hensikten er jo å sikre et arbeidsmiljø der folk 
trives, har det bra, føler seg sett. Vi har vokst i stort 
tempo, og da er det blitt et stort trykk på dette feltet. 
Nå følger jeg opp alle ansatte individuelt, forteller 
hun.
- Vi er på mange lokasjoner med store avstander, og 
med liten administrasjon, og ser at god nok infor-
masjon til alle kan være en utfordring. Dette spriket 
mellom ansatte og ledelsen er vi oppmerksom på, og 
jobber for at alle i bedriften skal bli sett på en god 
måte.

Tekst: Edmund Ulsnæs 

6 av 10 sliter
Finn Nikolaisen lagde sin egen kon-
kurrentanalyse i 2014. 25 bedrifter 
som Moldjord Bygg og Anlegg sam-
menlikner seg med, i samme bransje, 
i Salten.
- For ettpar år siden gikk over 50 pro-
sent av dem med tap, eller akkurat i 0. 
Eller var konkurs, hevder Finn.
- 6 av 10 går det altså ikke så bra med. 
Og de neste årene tror jeg det kan bli 
fra sol til regn. Med den usikre verden 
vi lever i nå, kan det bli kaotisk for 
mange. Moldjord Bygg og Anlegg skal 
fortsatt være en trygg og spennende 
bedrift, og blant de 4 av 10 som klarer 
seg bra, fastslår Finn.

Byggestart: persona lhåndtering

For veteraner er det kanskje 
naturlig med en tøff tone, men 
det kan bli helt feil for dagens 
unge generasjon. De kan miste 
motivasjonen.

LONE FØRDE WINTHER

Lone Førde Winther

Veksten i stab og økonomi 
har vært rekordstor. Nå tar 
ledelsen en pust i bakken. 
For å ta enda bedre vare 
på folkene som gjør job-
ben.

40 ansatte er blitt til 80! Men, 
gjennom superveksten er ikke 
administrasjonen økt med én eneste 
person – den består fortsatt bare av 
funksjonene daglig leder, kontorle-
der, kalkulasjon og kvalitetssikring.
- Nå er Lone Førde Winther (se egen 
tekst) kommet inn som trainee, og 
hun skal deretter bli vår første perso-
nalsjef, opplyser Finn.
- Skal vi klare å dra til oss unge og 
dyktige folk, istedenfor at de heller 
velger Sør-Norge, så må vi bli enda 
mer attraktive. Og, de unge som 
kommer til oss, de må vi ta vare på 

og utvikle. Det skal kjennes tungt å 
slutte hos Moldjord Bygg og Anlegg!

En viktig samfunnsrolle
Han og prosjektleder Kåre Eggesvik 
er også de største eierne i Moldjord 
Holding AS, som igjen eier det som nå 
er Saltens neste største aktør innenfor 
bygg og anlegg, altså Moldjord Bygg 
og Anlegg.
- Vi er vanlige og jordnære folk 
som drar i lag og prøver å ta vare på 
hverandre – det er derfor vi har nådd 
de hårete målene vi satte oss for 7 år 
siden, mener han.

- Nå er vi blitt en ganske stor en-
treprenør, som har en viktig rolle i 
bygging av samfunnet. Fortsatt skal 
vi være den foretrukne samarbeids-
partneren for industribedriftene i 
Glomfjord-området og kommuner 
i Salten, og vi skal bygge boliger – 
altså jobber vi veldig allsidig. 
- Men, nå er det viktig å bygge en 
mer solid organisasjon, som er enda 
proffere på å rekruttere og utvikle 
folk. Og vi må bli flinkere til å vise 
oss fram som en attraktiv bedrift.

Tekst: Edmund Ulsnæs

Eksempel på samfunnsbygging, med Moldjord Bygg og Anlegg i hovedrolle: Coop Nordlands 
nye butikk- og leilighetsbygg på Inndyr. Anleggsentreprenøren selv har vokst kraftig på få 
år, og nå vil eiere og ledelse konsolidere med en proffere organisasjon som utvikler ansatte 
enda bedre. Innfelt er daglig leder Finn Nikolaisen (t.v) som også er største eier sammen med 
prosjektleder Kåre Eggesvik. Foto: Tor Oscar Lillevold og Edmund Ulsnæs

Unge som kommer 
til oss skal vite at nå 
kan de stifte familie, 
skaffe hus og slå seg 
til ro der de vil bo i 
Salten.

FINN NIKOLAISEN
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- Etter å ha tatt dette fagbrevet kan jeg 
jobbe i ferskvarehandledisken på for 
eksempel Meny eller Jacobs, forteller 
hun. 
Hun er opprinnelig oppvokst i Indre 
Østfold, nærmere bestemt i Mysen. 
På videregående gikk hun resturant- 
og matfag, og flyttet så til Inndyr i 

- Det å få være en viktig del av unge 
menneskers liv. Bidra til at de får en 
god utdanning. Dette er min viktigste 
motivasjon, sier Hanne Edvardsen til 
Ny Næring.

Ikke stor-skummelt
Hun gjør for så vidt det samme som 
«alltid», Hanne. Men samtidig noe 
helt annet, siden i sommer.
- Ja, litt skummelt, men ledelsesdelen, 
den har jeg jo både formell og praktisk 
bakgrunn til, da. Og her finnes så 
mange fantastisk flinke fagfolk på sine 
felt, så det skal ikke bli noe problem å 
styre denne skuta!
For så er det altså siden i sommer at 
Hanne fra Ørnes er sjef ved Meløy 
videregående skole på Inndyr. Studi-
erektor, altså. Naturbruk, akvakultur, 

Unge gir energi
Viktig leder for barn er blitt 
viktig leder for unge. Og her 
beskriver hun hvorfor:

Hanne Edvardsen – i ny lederjobb.

fiske og fangst.
- Jeg har undervist her i kroppsøving 
tidligere, og kjente folkene og lokalene 
fra før. Men studieretningene og fage-
ne her er jo helt nye for meg!

Får energi av…
51-åringen er oppvokst på Ørnes, 
og tok studiespesialisering på hjem-
stedet før Nesna-utdannelse som 
førskolelærer. Så fulgte over 20 år som 

barnehagestyrer, før hun i 2016 kom 
som faglærer til Meløy videregående i 
Glomfjord – helse og oppvekstfag. Før 
årets sommer altså kom, der Inn-
dyr-sjef Marita Martinussen fratrådte, 
og Hanne tok utfordringen. Hun som 
underveis har fylt på med lederutdan-
ning, og nå fullfører en mastergrad 
i yrkesdidaktikk. På Inndyr er hun 
kroppsøvingslærer i en liten post, men 
hovedsakelig studierektor med per-

sonalansvar for rundt 30, og med 87 
elevplasser. Og «fiskebåtreder» - skolen 
drifter som kjent undervisningsbåten 
«Oscar Sund».
- Jeg er i det hele tatt veldig glad i 
mennesker, og det å få relasjoner til 
mennesker slik som vi gjør her, dét gir 
meg masse energi!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Fra Mysen til Inndyr
Kaja Riis (18) er ansatt 
som lærling i sjømathand-
lerfaget ved Meløy Videre 
gående skole. 

Kaja Riis

august. 
- Jeg visste helt ærlig ikke at Inndyr 
fantes før denne muligheten bydde 
seg, ler hun. 
Men etter å ha sett anlegget, og orien-
tert seg litt i området var hun ikke i 
tvil om at hun skulle ta sjansen. 
- Plassen er helt fantastisk og noe helt 
annet enn jeg er vant til. Det er gode 
fiskemuligheter og fantastisk natur, så 
de to årene her skal jeg utnytte til det 
fulleste! 

Tekst: Synne Bakken Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs 

Bidra til at de får 
en god utdanning. 
Dette er min viktig-
ste motivasjon. 

HANNE EDVARDSEN"
ÅPNINGSTIDER 
JUL OG NYTTÅR 2021

Julaften  24. desember   STENGT

Mandag 27. desember   10 – 14

Tirsdag 28. desember   10 – 14

Onsdag 29. desember   10 – 14

Torsdag 30. desember   10 – 14

Nyttårsaften 31. desember  STENGT

Mandag 3. januar     ØRNES,  08 – 17 

Mandag 3. januar     HALSA, STENGT
          Grunnet Varetelling
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Meløy BedriftsService AS

- Vi vet hva vi har, og dette er tjenester 
som fort fører til krise, hvis de ikke 
fungerer godt, begrunner innkjøps-
sjefen.
- Dette er ikke alt vi driver med, men 
denne avtalen er hele fundamentet i 
bedriften, og genererer dessuten man-
ge tilleggsoppdrag for andre kunder, 
opplyser sjefen hos tjenesteleverandø-
ren.

Gjør hverandre gode
Vi har nettopp fått servert deilig kar-
bonadesmørbrød, og er straks klar for 
vafler, i ett av Meløys flottere møte-
rom. Daglig leder Mary-Ann Selfors 
har invitert og ønsket velkommen, 
sammen med Trond Trana, innkjøps-
sjef hos Yara Glomfjord. Anledningen 
er en meget viktig signering.
- Yara ønsker at vi skal lykkes. Dette 
betyr ikke at vi kan bli bakoverlent, 
men at vi har en god og åpen dialog 

Hvorfor gå fra hverandre når begge har det bra i for-
holdet, det praktiske funker og følelsen er god? Meløy 
BedriftService har nettopp forlenget sitt tette samar-
beid med Yara for en ny treårsperiode.

der vi gjør hverandre gode, roser 
Mary-Ann sin motpart og suverene 
hovedkunde.
- Vi utfordrer dere på kostnader, ja, 
men slik skal det alltid være. Samtidig 
er det en grunn til at vi signerer med 
dere framfor andre – nå er vi sikret 
stor fleksibilitet og gode tjenester, 
pluss at vi alltid er fornøyd med å kun-
ne velge lokale firmaer når det ligger til 
rette, kvitterer Trond.

20 år I 2022
Det er straks 20 år siden gjødselfa-
brikanten outsourcet flere av sine 
virksomhetsområder til nyopprette-
de Meløy BedriftsService AS – flere 
ansatte ble også med. Underveis har 
bedriften opplevd REC Wafers vekst 
i industriparken, og passerte faktisk 
30 millioner kroner i driftsinntekter 
(2008). Men alltid i bunnen: den 
faste, forutsigbare og langsiktige 
avtalen med Yara, den som i dag fyller 
over 50 prosent av omsetningen hos 
Mary-Ann og staben.
- Det som nå er signert, er en fast avta-
le som utgjør ca. 2,5 millioner kroner 
i året. I tillegg kommer variable ting 
som er knyttet til prosjekter og på-
kommende ting. I sum har kontrakten 
gjennom årene hatt en verdi på 3,5 til 
nær 5 millioner kroner i året, opplyser 
de to som signerer foran fotografen.

Start på mer?
Yara kjøper tjenester som hver for seg 
ikke forsvarer bruk av stillingsressurs, 
men som samlet utgjør drivverdi-
ge forretningsområder for Meløy 

BedriftsService. En ny detalj av året er 
at en MBS-sjåfør, som tidligere gjorde 
transporttjenester for flere bedrifter, nå 
er flyttet inn i Yara-organisasjonen og 
jobber dedikert på lager og transport 

der.
- Slik får vi en enda bedre beredskap når ting 
stopper og vi raskt trenger transport av deler og 
utstyr, pluss at det er mer fleksibelt siden vi kan 
bruke personen til andre oppgaver på lageret 
vårt, fastslår Trond.
Produksjonsleder Odd Laastad hos Meløy 
BedriftsService-eier Frem Bodø mener dette er 
en spennende start.
- Rekruttering og arbeidsinkludering er det vi 
kan i Frem, og kanskje kan vi slik samarbeide 
om en «mellomstasjon» der folk senere går 
permanent over til Yara. 
- Nytt i denne avtalen er også at Yara kan 
bruke vår ergoterapeut, fysioterapeut og annen 
kompetanse på forebygging av sykefravær og 
yrkesrettet rehabilitering, opplyser Odd.

Vil jobbe smartere
- Endrer behovene til Yara seg de kommende 
årene, Trond?
- Nå har vi brukt nokså mye tid på å sette 
sammen denne avtalen, så jeg ser ikke umid-
delbart hva dét skal være. Men, vi jobber hele 
tiden for å jobbe mer effektivt og rasjonelt, 
automatisere manuelle oppgaver. Ikke for å 
kvitte oss med folk, men for å kunne jobbe 
smartere og bruke folkene annerledes. I dette 
kan det oppstå nye behov.
- Og for årene som kommer er jeg veldig glad 
for at vi har fått en enorm ressurs tilgjengelig 
for oss, ved at vi nå eies av Frem Bodø, under-
streker Mary-Ann.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Etablert sommeren 2002 av Meløy Næringsutvikling AS, Hydro Agri Glomfjord og 
flere andre bedrifter i Glomfjord Industripark. Eies fra 2021 av Frem Bodø (tidligere 
Bodø Industri).

Selskapet selger tjenester som ikke tilhører kjerneproduksjonen i produks-
jonsbedriftene. I dag driftes kantine, resepsjon, budtjeneste, varetransport, 
arbeidstøyhåndtering og bilutleie i Glomfjord Industripark, og dessuten kursvirk-
somhet og personellutleie. Bedriften har også oppdrag innen renhold, catering og 
boligvedlikehold.

Driftsinntektene i 2020 var 9,8 millioner kroner. Meløy BedriftsService har 14 
ansatte, og daglig leder er Mary-Ann Selfors.

Ikke Brestua, mer kantine
Etter at Meløy BedriftsService har driftet Brestua 
ved Engenbreen for Svartisen AS siden 2016, ble 
denne kontrakten avsluttet tidligere i år.
- 2020 gav oss et stort minusresultat i driften av 
Brestua, og vi forventet at 2021 ville bli mye av 
det samme. Partene ble ikke enig om endrede 
rammebetingelser for oss, og da valgte vi rett og 
slett å trekke oss ut, forklarer Mary-Ann Selfors 
og Odd Laastad.
- Nå skal vi jobbe sammen, Glomfjord og Bodø, 
for å lage et større og bedre fagmiljø for kokke-
ne våre, og for kantinedrift og catering – koble 
miljøene sammen! 

- Vi gjør hverandre gode, og 
denne kontrakten er funda-
mentet for hele virksom-
heten vår! fastslår daglig 
leder Mary-Ann Selfors i 
Meløy BedriftsService. Hun 
har signert superviktig kon-
trakt med Yara Glomfjords 
innkjøpssjef Trond Trana, 
mens Odd Laastad og Frem 
Bodø også skal ta del i 
samarbeidet.

Denne avtalen er fundament-
et i bedriften, og genererer 
mange tilleggsoppdrag for 
andre kunder.

MARY-ANN SELFORS

Vi vet hva vi har, og 
dette er tjenester som 
fort fører til krise, 
hvis de ikke fungerer 
godt.

TROND TRANA

En fundamental signatur

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET 5554

"
"

 

KRAFT - MOT - SAMARBEID



BRANN GAV MENING: jamfør silobildet – boligfeltet med 5-6 hus som har ligget kloss inntil Cargills fabrikkområde, ble med årene et «hår i suppen» for sik-
kerhet og ekspansjonsbehov. Cargill kjøpte og tømte derfor boligene, og har revet dem i takt med boligenes forfall. I høst ble den siste sanert, og på en svært 
nyttig måte: i et samarbeid med fabrikksjef Herulf Olsen (t.h.) fikk nemlig Yaras Per Frøskeland og beredskapstroppen hans i Glomfjord Industripark øve seg på 
kontrollert brann, sammen med lokale brannmannskaper på Halsa. Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: prikkenoverien.

- Denne stillingen har jeg ønsket meg i 
alle år, så nå føler jeg virkelig at jeg har 
fått drømmejobben, forteller Mette.

Helt annen jobb
Hun kom til innkjøpsavdelingen hos 
Yara i 2019. Først 50% vikariat, så 
års-vikariat, før hun fikk fast stilling i 
fjor sommer. 
- Det er en helt annen jobb enn jeg 
har stått i tidligere, så selv om erfarin-
ga mi kommer godt med er det mye å 
sette seg inn i, forklarer hun.
I innkjøpsstillingen hun har hatt til 
nå, har hun jobbet mest med innsats-
faktorer for å få fabrikken til å gå, som 
for eksempel bestilling av produk-
sjonsdeler. 
- Nå jobber jeg mer med det store 
bildet, og jeg lærer mer om alle proses-
sene i gjødselproduksjonen!

En administrativ jobb
Det er nemlig mange «steg» i proses-
sen når man produserer gjødsel, og 
logistikken bak – den er alt annet enn 
ukomplisert. 
- Det handler for eksempel om råstoff 
inn, skipning av gjødsel ut, emballasje, 
transport og koordinering imellom alle 
avdelinger og ledd, forklarer den ferske 
logistikk-koordinatoren.
Altså en veldig administrativ jobb, 
med ganske mye å holde kontroll på... 
- Ja, det er mye å holde kontroll på. 
Men jeg er ganske rolig av natur, og 
trygg på meg selv – så det syns jeg går 
veldig fint!

God opplæring
Og med nye, og mer omfattende 
arbeidsoppgaver – er det mye som skal 
læres. Men dét er ingen sak med gode 
læremestere.  
- Læringskurven er bratt, absolutt. 
Men jeg syns det er morsomt med nye 
utfordringer, og når man har så dyk-
tige folk rundt seg blir det jo nesten 
enkelt, smiler Mette.
Med god opplæring fra Stein Henrik-
sen og Wenche Andreassen, som begge 
har langfartstid i logistikkavdelingen – 
har Mette lært mye på kort tid. 
- Nå går de jo begge av med pensjon 
til neste år, så nå gjelder det bare å få 
de til å dele mest mulig av kunnskapen 
sin før de går av!

Tekst og foto: Synne Bakken Ulsnæs

Da Yara Glomfjord søkte 
etter ny logistikk-koordi-
nator kom Mette Kolberg 
ut som beste søker blant 
26 andre. Nå har 54-årin-
gen begynt i ny-jobben!

Denne stillingen har jeg ønsket meg i alle år, så 
nå føler jeg virkelig at jeg har fått drømmejobben.

METTE KOLBERG"
\Mette Kolberg (54) er et såkalt Stat-
kraft-barn, og kom til Meløy med fam-
ilien i 1989. Etter grunnskolen tok hun 
handelsskolen, og et år i England hvor 
hun studerte Business and Commerce 
før hun jobbet som sekretær i to år for 
Forsvaret på Andøya. Så flyttet hun 
tilbake til Meløy, hvor hun møtte sin 
mann Terje, og de fikk to barn sammen: 
Kristian (f.-92) og Åshild (f.-96). 

Mette Kolberg (54)

Da barna var små (1993-2001) 
jobbet Mette deltidsstilling i Meløy 
Kommune. Så fikk hun jobb hos 
REC i Glomfjord, hvor hun ble 
værende i ti år. Så ventet tre år som 
daglig leder i avisa Framtia. Der-
etter begynte hun hos Norwegian 
Crystals, før hun begynte å vikariere 
hos Yara Glomfjord, hvor hun er den 
dag i dag.
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BASSENG GIR MENING: annet sted i bladet skriver vi om Glomfjords «skyline». Estetisk kan nok ikke den foreløpig måle seg med Halsa, der silorekka hos 
Cargill er uvanlig pen på bilder. De siste årene har fôrfabrikken på Halsa styrket seg for fremtiden med hensyn til både fleksibilitet og kapasitet, og dette bildet 
føyer seg naturlig inn. Det nye oppsamlingsbassenget i forkant inneholder foreløpig én ny oljetank som øker dagens fleksibilitet. Men, området der tanken er 
plassert har ytterligere kapasitet, slik vårt bilde viser. Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Tor Oscar Lillevold



- ¾ av sysselsettingen i privat sektor i 
Norge er knyttet til familiebedrifter! 
opplyste Meløy-reder Egil Sørheim da 
han i forrige måned foredro for nær 
100 andre næringslivsledere samlet 
i heimbygda – Meløyseminaret på 
Halsa.

Lokalt i det meste
- …som betyr de lokalt ansatte har 
et nært forhold til bedriften. Eierne 
re-investerer gjerne pengene de tjener, 
i bedriftene sine. Og, er viktige spon-
sorer for lokalmiljøet! fortsatte Egil.
Som selvsagt registrerer debatten rundt 
formueskatt, selv om dette ikke var 
tema denne formiddagen. Selv er han 
styreleder og daglig leder i Sørheim 
Holding AS, selskapet Egil selv er ho-
vedeier av, og med søsknene Audun og 
Hege med på laget. Holdingselskapet 
eier dernest både Meløyfjord Fiskeri-
selskap, Selvåg Senior og Arhaugfjord 
– fiskeriselskaper med mange titalls 
ansatte og i sum nær 170 millioner 
kroner i driftsinntekter i fjor.
- Vi er også bevisst på at administra-
sjonen i virksomheten skal bestå av 
lokale folk, og vi letere etter lokale 
kandidater når vi ansetter lærlinger på 
båtene våre, sa Egil.

Cemre Shipyard, nær Istanbul i Tyrkia, desember 2021: byggingen av nye Selvåg Seni-
or har fin flyt, og reder Egil Sørheim er nettopp tilbake i Meløy etter ny befaringsrunde. 
Våre bilder viser bulben under innfesting på skroget, som nå har full lengde på 80 
meter. Bulb er det kuleformede utspringet helt forut og under vann. Innvendig-bildet 
er fra arbeidet i pumperom. Ved det tyrkiske skipsverftet er om lag 250 personer nå 
opptatt med byggingen av nye Selvåg Senior. Tekst: Edmund Ulsnæs og Egil Sørheim. 
Foto: Egil Sørheim.

Med nye Selvåg Senior 
som nå er under bygging, 
er vi i forkant av utviklingen 
i forhold til bærekraft og 
nye utslippsmål.

EGIL SØRHEIM

"
Viktig før, viktig nå
Travel, lokal reder snakket 
om nye muskelsatsinger. 
Og hvorfor familiebedrifter 
er så viktig.

På stueveggen hjemme hos Egils foreldre Odd (f. 1936) og Bjørg (f. -40) henger Elling Andersens maleri, det som flott illustrerer fornyelsen av familierederiet fra 1950-tallet fram til den forrige 
utgaven av Selvåg Senior i 1999.

Banebrytende Selvåg 
Han viste under foredraget et filmin-
nslag med status på nye Meløyfjord, 
som ble døpt på Halsa 28. august, og 
på nye Selvåg Senior, som er under 
bygging i Tyrkia. Investeringer som 
samlet passerer halv-milliarden med 
god margin. Egil nevnte også viktige 
historiske trekk i familievirksomheten, 
der den første Selvåg-båten ble tatt i 
bruk i 1959 som viktig verktøy i det 
mektige silde-tiåret som fulgte. Ny 
Selvåg kom så i -68, med slutt på silda 

og overgang til lodde, makrell og tor-
skearten kolmule, mens dagens Selvåg 
Senior ble levert i 1999.
- Med nye Selvåg Senior som nå er 
under bygging, er vi i forkant av ut-
viklingen i forhold til bærekraft og nye 
utslippsmål. Båten er banebrytende 
med tanke på utslipp og gjenvinning 
av energi. Selvåg Senior sjøsettes neste 
sommer, og leveres til oss i første kvar-
tal 2023, opplyste han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Det er en veldig spennende jobb, og 
jeg trives veldig godt. Jeg har blitt tatt 
imot på en veldig god måte og har tri-
velige kollegaer og veldig ålreit ungdom 
jeg jobber med! Forteller den «ferske» 
læreren. 

Givende jobb
Og sånn må vi nesten skrive det, for 
fersk er han jo absolutt ikke - til tross 
for et 15 års langt opphold som lærer. 
Det begynte med en bachelor i øko-
nomi fra BI, fulgt opp av mellomfag 
i IKT og PPU – praktisk pedagogisk 
utdannelse. Så gikk det slag i slag: han 
har undervist i grunnskolen på Inndyr 
og i Glomfjord, vært lærer hos Meløy 

Håvard er tilbake!
Etter 15 år borte fra yrket 
er Håvard Christensen fra 
1.august ansatt som lærer 
hos Meløy videregående 
skole – som fellesfaglærer 
på Inndyr!

Håvard Christensen

videregående på Ørnes, jobbet ti år 
hos Aspector Tincom, etterfulgt av 
fem år som bedriftsrådgiver i Gildeskål 
Sparebank. 
- Det er veldig fint å være tilbake 
som lærer, og synes jobben er veldig 
givende. Nå er jeg kontaktlærer for en 
halv klasse også, så da handler det om 
å tilrettelegge, veilede og vise omsorg. 

Inndyr-mann
Som lærer i fellesfagene på yrkesfag-
lig retning handler det om å relatere 
undervisningen opp mot den jobben 
elevene skal ha etter endt skolegang.
- Sånn sett er det litt annerledes, men 
jeg har stått i så mange forskjellige 
jobber at jeg synes ikke det å relatere 
fagene til arbeidslivet er utfordrende, 
det går veldig greit!
Håvard er oppvokst på Inndyr, og i 
alle de år han har hatt arbeidsplassen 
sin i Meløy har han pendlet fra Inndyr.
- Det har gått veldig greit, men det er 
deilig å slippe så lang reisevei nå!

Håvard er bosatt på Inndyr og har tre 
barn i alderen 18, 16 og 13. 

Tekst og foto: 

108-årige Haugvik Industriarbeiderforening har, i tillegg til egen stolt-historikk, også medlemmer som har en imponerende foreningshistorie. Noen av disse 
ble gjort stas på i forrige måned, da leder Eva Aspvik og andre fra styret inviterte til festaften i Glomstua i Glomfjord. Ny Næring var tilstede og dokumen-
terte, og kan her presentere det hyggelige bildet. Foran fra venstre jubilant Kenneth Kristensen i Yara – han har vært medlem i LO og deres forbund Indus-
triEnergi, dermed også HIAF-medlem, i 40 (!) år. Samme utropstegn for nestemann, Arnfinn Johnsen i Bilfinger – 40 (!) års medlemsskap. Neste på bildet er 
Inger Sofie Østvik, som vi husker fra bl.a. REC – hun har vært medlem i 25 år. Og helt til høyre tidligere Bilfinger-mann Claus Berg – medlem i 40 (!) år. Bak 
i bildet ser vi styremedlemmene Anders Tindvik (f.v.), Eva Aspvik, Sandra Roksøy, Virgil Anbakk og Per Harald Eriksen. Foto: Tor Oscar Lillevold.
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- En drømmejobb, rett og slett!
- Jeg er ganske kreativ av meg, og før 
jeg begynte i jobben hadde jeg allerede 
flere idéer til både rekruttering og 
merkevarebygging for Halsa Bygg AS, 
forteller Elisabeth.

Tar en ny retning
Det var 8. november hun tiltrådte. I 
stillingen som bedriftsledelsen har gitt 
navnet personalrådgiver. Men som i 
praksis innebærer også andre forvent-
ninger. Elisabeth er klar.
- Neste vår har jeg fullført studiet 
Administrativ koordinator gjennom 
Høyskolen Kristiania. Så det er dette 
jeg vil jobbe med fra nå.
Med ny-jobben på Halsa og det 

kommende ansvaret for rekruttering, 
personal og administrasjon, følger Eli-
sabeth dessuten fra neste år opp med 
studium i HR og personalledelse ved 
samme studiested.
- Og når jeg i tillegg til dette får ansvar 
for profilering gjennom sosiale medier 
og omdømmebygging i bedriften, så 
synes jeg dét er kjempegøy!

Skal nok tilpasse
Elisabeth er opprinnelig fra Inndyr, 
men i dag bosatt i Neverdal. På priva-
ten gift med Stig Nygård, og hun har 
2 barn på 14 og 6 år. I Meløy kjenner 
mange henne som frisør – først under 
paraplyen Laguna på Ørnes, deretter 
som den ene av to innehavere av Lykke 

Frisør samme sted. Denne ble avviklet 
i 2015, og Elisabeths neste etablering 
var garnbutikken Frk Karlotte i 2018 
– denne innstilte driften i januar i år. 
-  Jeg visste ikke veldig mye om Halsa 
Bygg før jeg begynte, men etter en del 
fritidsreiser til Søndre Meløy det siste 
året, har jeg jo sett at det står en Halsa 
Bygg-bil utenfor «annethvert hus»! Så, 
det er blitt en stor bedrift med mange 
ansatte!
- Ja, det blir en overgang å pendle hver 
dag, og å komme til en bedrift som 
tross alt er såpass mannsdominert…..
men dette skal jeg nok tilpasse meg 
helt fint!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Klar for 
personalet

Ta vare på personalet, merkevarebygge og rekruttere. 
Dette blir rett å gjøre for Elisabeth Karlotte Nygård nå. 

Derfor kaller hun nyjobben sin hos Halsa Bygg for:

Jeg er ganske kreativ av meg, og før 
jeg begynte i jobben hadde jeg allerede 
flere idéer til både rekruttering og 
merkevarebygging.

ELISABETH KARLOTTE NYGÅRD"Elisabeth Karlotte Nygård har tatt fatt på karrieren som 
personalrådgiver i Halsa Bygg AS. Foto: privat.
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Etter 20 år i solenergi-bransjen 
i Glomfjord, er JANNE EVY ANNE 
JONASSEN er fra i sommer ny i 
staben hos Montér Solhaug på 
Ørnes. Janne har fagbrev i både 
kjemiprosess og logistikk, etter 
årene hos  ScanWafer, deretter 
REC Wafer og deretter Norwegian 
Crystals fra 2013. Mens Erlend 
Bech Steffensen har sluttet hos 
Solhaug.

Hyggelig mange fornyelser og 
nyansettelser hos Yara Glomfjord 
dette året, for eksempel PATRIK 
JOHANSEN, som nå er fast som 
prosessoperatør i fullgjødselfa-
brikken. I likhet med Lasse Aga, 
Robin Nystad og Arne Tobias Sel-
fors, mens Line Marlen Krogh er 
blitt prosessingeniør samme sted. 
Inez Jentoftsen, Brian Selstad og 
Robert Lorentzen har fått fast post 
som transportoperatører i pakkeri, 
kai og lager, mens Charlotte S. 
Limstrand er fast prosessoperatør 
i syrefabrikken, Rune Jacobsen 
er vedlikeholdsplanlegger og Ali 
Alomar er bygningsingeniør. Helge 
Bjarne Johannessen, Magne 
Johansen og Geir Brun er gått av 
med pensjon.

HALSA TRENGER: leieboliger er nokså sterkt etterspurt på travle Halsa. Dette gjør eiendomsselskapet Halsa Bo-
ligbygg AS noe med – en bedrift som i likhet med Halsa Bygg AS eies av brødrene Kåre (f. 1963) og Bjørn Kristian 
Kildal (f. -81). På bildet ser vi firemannsboligen som i år er reist av Halsa Bygg  i Grindåsen, og er fiks ferdig ut-
vendig – godt påbegynt innvendig. 2 leiligheter på 85 kvadrat, 2 på 75, alle har 2 soverom og relativt høy standard 
– vedlikeholdsfrie overflater, listfrie overganger, terrasse med glassrekkverk. Og er såkalt tilgjengelig boenhet i 
Husbankens definisjon, altså tilrettelagt for f.eks. bruk av rullestol. Ekteparet Kåre og Birthe Kildal har samarbeidet 
med arkitekt Unni Furfjord om utseende og interiør. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

LONE FØRDE WINTHER skal lede 
byggingen av systemer for rekrut-
tering og personalsystemer hos 
Moldjord bygg og Anlegg. Lone er 33 
år og rekruttert gjennom program-
met Trainee Salten. Når trainee-peri-
oden hennes er ferdig i 2023, er hun 
tiltenkt rollen som bedriftens første 
HR- og markedssjef.
- Lenge var jeg sikker på at det var 
salg jeg skulle jobbe med, men nå 
har jeg skjønt at jeg har min kanskje 
største styrke i å se mennesker. Alt 
jeg har lyst til å jobbe med, finner 
jeg her hos Moldjord!
Lone fra Bodø har bak seg jobber 
som kundeassistent hos Norwegian, 
kunderådgiver hos Statens vegve-
sen, salgsassistent i Rapp Bomek og 
markedsmedarbeider hos DIPS. Har 
dessuten bachelor i markedsføring 
og om 6 måneder master i personal-
ledelse.
- Jeg er naturlig ryddig av meg, og 
mener jeg vil bidra til å sette ting i 
system. Og jeg brenner for å følge 
opp lærlinger, og hvordan de tas i 
mot – dette skriver jeg faktisk om i 
masteroppgaven min.
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En onsdag i november – det er 
konsentrert instruksjon og kjøring på 
industriområdet kloss inntil Cargills 
fôrfabrikk. Og nettopp her fordi
- Hele 9 av de 13 som deltok er ansatt 
hos Cargill, og da var det praktisk for 
dem at vi denne gangen gjennomførte 
det her, opplyser kursansvarlig Lill 
Andersen hos Meløy BedriftsService i 
Glomfjord.
Maskinførerkurs – 4 dager med teori 
og praksis på store maskiner – de 
som er viktige verktøyer i driften 
til virksomheter som Statkraft, Yara 
Glomfjord, Cargill. 2 deltok også som 
privatpersoner, med samme mål: få 
på plass sertifikater for å føre maski-
ner, enten det nå er 
gravemaskin eller 
veihøvel. Og som all-
tid: instruert av Trond 
Haldorsen i Mo i 
Rana-firmaet Inovera, 
fast leverandør til 
Meløy BedriftsSer-
vice. Viktig del av 
kurset er å få utdelt 
kjørebok, der de 32 
obligatoriske praksis-
timene i bedrift skal 
føres, før eksamen på 
et senere tidspunkt.

Tekst: Edmund 
Ulsnæs

Læring på store maskiner
Viktig tilbud samlet 13, 
til viktig læring fra Meløy 
BedriftsService, på Halsa.

På vårt hovedbilde får Isak Wolden i 
maskinen instruksjoner underveis fra 
Trond Haldorsen. Så forklarer Trond 
«den gule boka» for praksistimer i 
bedrift, for Mats-Torry Solhaug Dahl. 
Maskinrommet, der er det Rasim Øz-
demir som skal kontrollere maskinen 
før og etter bruk - Mats-Torry til høyre. 
Vårt siste bilder viser 11 herrer og 2 
damer i teorirommet sammen med 
instruktør Trond. Foto: prikkenoverien

Hele 9 av de 13 
som deltok er 
ansatt hos Cargill. 

LILL ANDERSEN"
Dette panoram

abildet fra i høst ble rett og slett FOR stilig til å ikke bruke. Som
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Flott og ferdig

Ny Næring er profileringsblad for næringslivet, og 

innholdet lages på oppdrag fra og i samarbeid med 

våre samarbeidsbedrifter. Vi lager også profesjonelle 

filminnslag, og vårt formål er å formidle satsinger og 

suksesshistorier fra regionens mest solide bedrifter, 

gjerne fortalt av stolte arbeidsfolk og bedriftenes 

ledere. Papirversjonen av Ny Næring distribueres til alle 

våre samarbeidsbedrifter, og kan tilsendes kostnadsfritt 

på forespørsel. Pdf-versjonen og enkeltartiklene gjøres 

også fritt tilgjengelig på www.nynaring.no.
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STILLASENE FALLER: tidlig denne uka stod riving av stillasene på programmet for Halsa Bygg AS. Dermed er renoveringen av Yaras administrasjonsbygg i 
Glomfjord Industripark straks å betrakte som ferdig. Dyktige håndverkere står bak skifte av 177 vinduer, lekting og etterisolering og ikke minst montering av 
om lag 1.100 kvadratmeter fasadeplater, type alutile. Sluttresultatet er lekre saker, og i likhet med på den nye firemannsboligen på Halsa har arkitekt Unni 
Furfjord stått bak dette designet, der lyssetting, pyntesøyler, fargevalg og nye skilt inngår. Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Tor Oscar Lillevold.


