
Hjem, som
planlagt

Glomfjord, juni 2022. Utgave 2, årgang 19

NÆRINGNY
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE ARBEIDSFOLK

- Bedriftsledere: 
hold bedre kontakt 
med unge som er 
ute i utdanning! 
mener Hans 
Kristian Fjærem 
og Elise Sleipnes 
(begge 26). Nå er 
de hjemme igjen 
- han hos Yara, 
hun fikk ta Oslo-
stillingen med til 
Glomfjord! 
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- Jeg har familie på Kvaløya i Tromsø, 
og har tilbrakt mye tid der oppe – så 
nå har jeg lyst til å prøve å bo der fast, 
forklarer Emil. 

En viktig jobb
Han har utdannet seg innafor et fag 
som er både krevende og fysisk – men 
også veldig viktig.
- Jobben går ut på å bygge ut og 
vedlikeholde el-kraftnettet, og ja.. 
jobben er jo veldig viktig ettersom alle 
er avhengige av strøm – hele tiden, 
forteller 20-åringen.
Den må utføres uansett vær, uan-

Emil dro videre
To og et halvt år i lære hos 
Meløy Energi gjorde Emil 
Seljevold (20) til ener-
gimontør. Nå fortsetter 
eventyret med fast jobb 
hos Nettpartner i Troms!

Emil Seljevold tok fagprøven som energimontør i februar, så jobbet han noen måneder på kontrat hos Meløy Energi – før han 2. mai begynte i jobb hos Nettpartner i Troms.

Det ble skikkelig gøy da jeg 
ble flink nok til å kunne delta 
i samtaler og faglige diskus-
joner med montørene!

EMIL SELJEVOLD

sett årstid og uansett klokkeslett på 
døgnet. 
- Ja, du må tåle litt ruskete vær – det 
nytter ikke å sette seg inne foran 
peisen med én gang det blåser litt. Og 
ja, det hender seg at man blir kalt ut 
på natta for å fikse ett eller annet som 
ikke funker, smiler han.
I januar var han ferdig med to og et 
halvt år med læretid, og i februar tok 

han fagprøven og besto. 
- Jeg fikk et prosjekt på Reipå hvor jeg 
skulle sette opp en trafokiosk, koble 
den til linja og utføre alt av arbeidet 
innvendig, så det var hektisk – men 
det gikk jo bare godt!

En spennende læretid
Han gikk ut av videregående våren 
2019, og samme høst begynte han i 

læretid hos Meløy Energi.
- I starten var alt ukjent og det var mye 
å sette seg inn i, men etter hvert som 
jeg begynte å forstå hva jeg holdt på 
med – da ble alt litt lettere!
Til tross for to lærerike år ved Bodø 
Videregående, der han gikk elektro og 
deretter ett år med el-energi, var det 
mye nytt da han begynte læretiden.
- Det ble skikkelig gøy da jeg ble flink 
nok til å kunne delta i samtaler og 
faglige diskusjoner med montørene, 
mimrer han.  
Etter å ha jobbet tre måneder på 
kontrakt hos lærebedriften er han 
fra 2. mai nyansatt i Nettpartner 
som bygger, drifter og vedlikeholder 
infrastrukturen for kraftforsyning og 
jernbaner i Troms.

Tekst: Synne Bakken Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs
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Glomfjord, desember 2021. Utgave 3, årgang 18

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!

  SIDE 18-21

-Klart
vi kan!

Glomfjord, mars 2022. Utgave 1, årgang 19

- Jeg nekter å 
kalle dette en 
krise – det er 
et eventyr! Liz 
Rekve (62) elsker 
å være tilbake i 
Nord-Norge. Nå 
leder hun til-
takene som skal 
skaffe Meløy over 
400 nødvendige 
arbeidstakere. 

  SIDE 22-30

NÆRINGNY
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE ARBEIDSFOLK
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VI SØKER ETTER EN/EI ANSVARSFULL OG LØSNINGSORIENTERT

ANLEGGSLEDER
Ansettelsesform: Fast

Ønskede kvalifikasjoner: 
• Erfaring fra anleggsledelse
• God forståelse for beskrivelser og tegninger
• Erfaring med bruk av digitale verktøy
• Gode samarbeidsegenskaper
• God orden og løsningsorientert
• Fagbrev er et ønske men relevant praksis kan veie opp
• Må beherske norsk muntlig/skriftlig

Arbeidsoppgaver: 
• Ledelse av prosjekt fra begynnelse til slutt
• Finne gode løsninger og legge opp god produksjon i eget prosjekt
• Ansvarlig for planlegging og oppfølging av HMS på anleggsplass
• Planlegging internt med transport og ressurser mellom prosjekt. 

Søknad sendes: havard@halsan-as.no  tlf. 481 52 160
Søknadsfrist: snarest

Terje Halsan As holder til i Glomfjord, og er 
et anlegg- og transportfirma med 18 ansatte.

Natalia Voloshko (47) har tidli-
gere vært inne som vikar hos 
Meløy BedriftsService, men er 
fra 01.01.2022 fast ansatt som 
renholder. 

Etter å ha jobbet 17 år hos 
Terje Halsan AS går Roy Arne 
Sandberg (44) over i ny jobb 
hos Reipå Knuseri. Startdato 
var 1. mai og den nye tittelen er 
anleggsleder.

Etter 11 år hos Wilhelmsen Ships 
Service i Glomfjord har Kjetil 
Kristensen (48) byttet arbeidsgi-
ver, og er fra 1. mai ansatt som 
skipsagent hos Mo Shipping 
Agency AS. 

RENOVERES, OMSKOLERES: etter et leieforhold på 27 år, flyttet den offentlige tannhelsetjenesten ut av Nordhauggår-
den i Glomfjord i 2019. Dette ble startskuddet for at gårdeieren omregulerte deler av forretningsbygget til bolig-
formål, og nå er i ferd med å bygge om og renovere. Entreprenør Halsa Bygg AS bygger for det første 5 leiligheter 
tilpasset eldre, oppe i 2.etasjen der både politi og tannlege og andre småbedrifter er tidligere leietakere. Av bildet 
ser vi dessuten at Nordhauggården, der Malermester Engen, frisør Hairlines og velværesalongen Kosmetikos holder 
til på grunnplanet, får en generell ansiktsløfting. Det var i 1991 at Henrik Engen etablerte eiendomsselskap sammen 
med med Elektro AS i Bodø, og bygde 750 kvadratmeter. Så var det i 2014 at malermesteren overtok hele gården, og 
i år investerer Nordhauggården Eiendom AS om lag 13 millioner kroner i renoveringen og ombyggingen av Glomvei-
en 2. Lokale aktører som Ørnes Blikk, Svartisen VVS, Bravida og H. Engen AS deltar også i utførelsen. Tekst: Edmund 
Ulsnæs. Foto: Tor Oscar Lillevold

HEIM FOR INSPIRASJON: datoen er 8. april, og Ny Næring er tilstede når Meløy videregående skole gjennomfører en 
viktig, og interessant, del av sin yrkesveiledning ved studiespesialisering. Den årlige Heimkommardagen kunne i 
år presentere disse 4 som tar høyere utdanning etter først 3 videregående-år på Ørnes. Fra venstre Sandra Johan-
sen (20 år, tar havbruksdrift og ledelse, Nord Universitet, Bodø), Jona Krista Johnsdatter (20 år, tar årsstudium som 
personlig trener, Nord Universitet, Bodø), Ida Marie Andersen (21 år, medisin ved UiT Norges arktiske universitet, 
Tromsø) og Marie Rommetveit (21 år, studerer 3D-grafikk ved Høyskolen Kristiania i Oslo). – Vi ønsker å inspirere og 
motivere elevene våre til neste skritt på yrkesveien. Etter årene hos oss er de studieforberedt – da håper vi de går 
videre med et høyere studium, forteller studierektor Kirsti Kvehaugen. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Stabsnytt:  Synne B. Ulsnæs
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Elise Sleipnes 
(26)

Oppvokst på Ørnes, datter av 
Bjørn Sleipnes og Anne Brit Mesøy, 
lillesøster av Martin og Marie. 
Studiespesialisering på Ørnes, 
deretter mastergrad i industriell 
økonomi, med fordypning i vann- 
og miljøteknikk. De to siste årene 
ansatt som rådgivende ingeniør ved 
Oslo-kontoret til svenske Sweco, et 
av de største og ledende ingeniør-
selskapene i Europa – og jobber 
siden i desember i fjor fra kontor i 
Glomfjord Industripark.

Oppvokst i Neverdal, og er i likhet 
med Kim-Arve Fjærem (30) sønn 
av Trond Fjærem og Elin Fjærem. 
Studiespesialisering på Ørnes, der-
etter bachelor i entreprenørskap og 
økonomi ved BI i Oslo, deretter to års 
påbygging til siviløkonom ved Norges 
miljø- og biovitenskapelige Univer-
sitet på Ås – uteksaminert 2019. 
Planner (innkjøper) for Elkjøp Nordic, 
så senior planner. Fra desember i fjor 
innkjøper hos Yara Glomfjord.

Hans-Kristian 
Fjærem (26)

ELISE (26) OG HANS-KRISTIAN (26) FLYTTET HJEM:

Akkurat det Meløy trengte

- Jeg vet om overraskende mange som er 
interessert i å flytte hjem. Men så tenker de 
vel: er det jobb til meg der? Så, kanskje er 
ikke alle mulighetene i Meløy promotert 
godt nok? spør Elise Sleipnes.
Samboer Hans-Kristian Fjærem fortsetter:
- Ja, jeg har også tenkt på at lokale bedrifter 
bør være mer interessert i hva vi gjør, vi som 
er ute og studerer? For å ansette noen som 
flytter tilbake, det er nok det tryggeste for en 
lokal bedrift, siden det er mer sannsynlig at 
de blir her, over tid. 

Ventet på smutthull
Her sitter altså paret som er terningkast 6 på 
alt - hvis du spør næringslivet i Meløy. De 
er unge, har høy utdanning, har flyttet hjem 
– og de blir. Etter 7 år i utdanning og jobb i 
Oslo-området, fant nemlig samboerne Elise 
og Hans-Kristian fra Ørnes og Neverdal 
smutthullet de hadde lett etter for å kunne 
flytte hjem igjen til Meløy. Han fikk napp 
på jobb med innkjøp og logistikk hos Yara 
Glomfjord – hun fikk ta med jobben som 
rådgivende ingeniør til Glomfjord.
- Det skjedde tidligere enn vi hadde tenkt, 
men det er ikke så ofte at det dukker opp en 
ledig stilling i Meløy som er såpass relevant 
for meg! sier Hans-Kristian.
- Og sjefen min sa for ganske lenge siden, at 
den dagen jeg ville flytte tilbake til Meløy, 
kunne jeg fortsatt jobbe for dem, smiler 
Elise.

Nordlendinger, ja…
Begge er positivt overrasket over hvor mye 
som skjer i Meløy – de har begge tettpakke-
de dager og ettermiddager. Og, de innrøm-
mer at de kanskje er over gjennomsnittet 
heimekjær. 
- Vi trivdes SÅ godt i Oslo, det var ikke dét. 
Men naturen i Meløy…..det er så flatt og så 
mye skog ved Oslo, og så mye folk overalt, 
når man er på tur! Og nærheten til familie – 
det var det som trumfet alt!

- Vi har et engasjement for Meløy, og framsnakker hele kommunen så ofte vi kan! 
forteller Hans-Kristian Fjærem og Elise Johanne Sleipnes (begge 26 år). Kjærester 
siden de var 15, godt utdannet – nå tilbake i heimkommunen og i spennende jobber.

Ny Næring mars 2022

For det å bli møtt med interesse 
og engasjement, at du føler deg 
ivaretatt – dette er viktig når du 
er borte for å studere.

ELISE SLEIPNES

Meløy Næringsforum har 
avdekket at deres nær 130 
medlemsbedrifter trenger 400 
nye arbeidstakere de neste, få 
årene. Ny Næring presenterer 
nå: Drømmeparet!

- Og vi nordlendinger - jeg føler at vi er 
litt like, har den samme åpenheten. I en 
by som Oslo er folk litt i sin egen boble, 
det er så mye folk der at man ikke tar seg 
tid til å se andre på samme måten, mener 
Elise.
Meløys næringsliv trenger flere hun-
dre nye arbeidstakere de neste årene, 
avdekker Meløy Næringsforums ferske 
undersøkelse. Nå utfordrer vi det unge 
paret: hva skal Meløy gjøre for å få tak i 
flere som dem? Først: de liker at ledige 
stillinger presenteres samlet gjennom 
Meløy Tett På. Og de mener Meløy er 
blitt bedre på mye, bare siden de selv 
reiste ut.

Å bli sett
- Og man vil jo egentlig at alle typer folk 
skal komme, også livsstil-søkere som vil 

prøve Nord-Norge noen år…..
- Men, det er noe med de som har vokst 
opp her. De er nok de letteste å få til å flyt-
te hit, og de vil sannsynligvis bli her lenge, 
slik som oss, mener Hans-Kristian.
- Meløy videregående skole har Heimkom-
mardagen for tidligere elever, og den er 
veldig bra. Men, det stopper liksom der? 
For så vidt vi vet, er det ingen bedrifter el-
ler fra kommunen som virkelig følger opp 
eller har kontakt med unge som er ute og 
studerer. Kanskje bør de gjøre mer av det?
- For det å bli møtt med interesse og en-
gasjement, at du føler deg ivaretatt – dette 
er viktig når du er borte for å studere. Det 
ville i hvert fall betydd noe for meg, for at 
jeg skulle velge å flytte hjem igjen, mener 
Elise.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Du husker kanskje artikkelen i 
Ny Næring i mars? Liz Rekve,  
leder i Meløy Næringsforum, 
organisasjonen med nær 130 
medlemsbedrifter, frontet opp-
merksomhetskampanje. Meløys 
næringsliv trenger store mengder 
arbeidskraft. «We want you here. 
We have work for you.», lød 
budskapet. 100 flotte bilder fra 
Meløy ut i sosiale medier, i løpet 
av 100 dager. 
- Joda, jeg hadde jo regnet med 
bra respons, med alle de flotte 
bildene jeg fikk inn…
- Men hør: over 100 CV’er har 
vi fått inn - over 100! La oss si at 
bare 20 av de 100 er gode kandi-
dater, da, og at vi kan få dem til 
Meløy!

Og dette må ikke gå for sakte 
– husk at de fleste som nå har 
sendt oss åpen søknad, kanskje 
søker seg til 10 andre steder.

LIZ REKVE

Tempo, tempo!
Fra hele landet har nemlig flytte-
villige arbeidstakere sendt åpne 
søknader til Meløy Næringsforum 
og tilflytterprosjektet Meløy Tett 
På, som samarbeider tett. Nå 
sorteres alle henvendelsene, og Liz 
& Co. formidler kontakt fortlø-
pende med arbeidstaker-søkende 
bedrifter som Bilfinger, Yara, 
Halsa Bygg, Meløy Elektro, Polar-
plast, Meløy kommune, Cargill og 
mange, mange fler.
- Så kan vi hjelpe med å sette opp 
møter, og vi har tett dialog med 
for eksempel NAV og Meløy kom-
munes rekrutteringsteam – målet 
er å bygge opp et nettverk der 
bedriftenes personalledere møtes 
og kan utveksle CV-er. 
- Og dette må ikke gå for sakte – 
husk at de fleste som nå har sendt 
oss åpen søknad, kanskje søker seg 
til 10 andre steder i Nord-Norge, 
som også trenger dem! 

Tenke annerledes. Og samlet.
Nå jubler Liz for eksempel-pa-
ret vårt, Elise Sleipnes og 
Hans-Kristian Fjærem. Han 
har flyttet hjem til jobb for Yara 
Glomfjord – hun har tatt Swe-
co-jobben med til kontorplassen 
i Glomfjord Industripark.
- Jobb for 2! Dette blir helt su-
perviktig, og slik MÅ bedriftene 
i Meløy tenke fra nå, understre-
ker Liz Rekve.
- Å kunne tilby, i det første 
intervjuet, muligheter for at 
partneren også kan få i jobb 
området, eller få hjelp til å eta-
blere egen bedrift. Virksomhete-
ne i hele Nord-Norge må tenke 
nytt og annerledes i rekrutterin-
gen sin framover. 

For det trenges 30.000 ansatte 
til landsdelen de neste årene, og 
slik det er i dag, når vi ikke opp 
mot det de kan tilby i de største 
byene og de kule småstedene 
som i Lofoten!
Nå engasjerer hun seg Næ-
ringsarena Nord, nettverket for 
næringsforeninger, som sammen 
med NHO i Nord-Norge jobber 
for å statlige bevilgninger. Poeng: 
hva skjer hvis landsdelen ikke 
klarer å skaffe ny arbeidskraft?
- Meløy har spesialister innen 
fiskeri, vi har Polarplast, Yara, 
grønn industri under etablering, 
og mange fler – dette vil unge 
arbeidstakere ha! Og mange er 
såkalte livsstil-søkere, som vil bo 
og jobbe i Nord-Norge. Men, 
vi må jobbe samlet, og overfor 
nasjonale myndigheter. Det vil 
dryppe på alle hvis vi lykkes.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

I røyken: Liz er daglig leder 
i Meløy Næringsforum, som 
representerer det som kan 
krype og gå av bedrifter i 
Meløy. Tiltak for rekruttering 
og tilflytting til regionen er 
det hun har brukt aller mest 
tid på i vinter.

"- Fantastisk! Men 
tenk annerledes!

Liz Rekve, daglig leder i Meløy Næringsforum.

Hun fortalte hele verden at Meløy 
var stedet å søke seg til. Responsen 
lot ikke vente på seg.

La oss si at bare 20 av de 
100 er gode kandidater, 
da, og at vi kan få dem til 
Meløy?!

LIZ REKVE"
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- Jeg har et eksempel på dét, nikker 
Knut Åge Mathisen.
Vi lurer nemlig på hvor viktig den 
er, jobben hans – han reiser 50-100 
døgn i året, sammen med kollega 
Jonny Simsø. De er målerkontrollører 
i Statkraft, med lokal base på Fykan i 
Meløy. Men jobben, den gjøres i hele 
Norge på kryss og tvers.
- I ett av de største kraftverkene våre – 
det produserer 3 milliarder kilowatt-ti-
mer i året - fant vi et lite spenningsfall 
på 0,2 prosent, mellom spenningstra-
foen og måleren, begynner han.
- Jeg regnet litt på det, og med kilo-
watt-pris på 20 øre, tapte Statkraft 
nesten 2 millioner kroner i året, bare 
på den lille feilen!

Lønnsomme 
kontrollører
De har en spisskompetanse som færre enn 10 andre 
i Norge har. De sparer arbeidsgiveren sin for enorme 
beløp når de oppdager små feil. Vi presenterer: Stat-
krafts omreisende målerteam!    

Jeg regnet litt på det, og med kilowatt-pris 
på 20 øre, tapte Statkraft nesten 2 millio-
ner kroner i året, bare på den lille feilen.

KNUT ÅGE MATHISEN

Akkurat denne dagen utfører Statkraft-teamet omfattende målerkontroll hos Glomfjord industripark, der Magnus Selstad er vedlikeholdsleder elkraft. Nye målere skal programmeres og kalibreres, 
og nøyaktig dokumentasjon er en viktig del av jobben.

Lønnsomme karer: Statkraft har omlag 400 målere som måler kilowatt-produksjonen i 
flere titalls norske kraftverk. - Veldig tilfredsstillende når vi oppdager feil som, når de er 
rettet opp, kan bety store beløp på bunnlinja til Statkraft! smiler Jonny Simsø (t.v.) og Knut 
Åge Mathisen. De er Statkrafts eget målerteam, med arbeidsbase på Fykan ved Glomfjord.

- Så da dette ble korrigert….. ja, vi tje-
ner inn lønna vår, og med god margin! 
smiler han.

Nøyaktig for parken
Klokka er halv åtte en torsdag morgen, 
stedet er Glomfjord Industripark. 
Rommet vi står i er 20 meter langt og 
bare noen få meter bredt, og bortsett 
fra ettpar skrivebord: kun høye og 
gråhvite elektroskap på lang, lang 
rekke. Ny Næring skal for første gang 
se Knut Åge og Jonny i arbeid. Det er 
Magnus Selstad som ønsker velkom-
men med et smil – han er vedlike-
holdsleder for elkraft i industriparken.
- Dette er vårt 16-kilovolts hovedfor-
delingsanlegg, med 34 bryterfelt for 

16.000 volt, opplyser han.
Selve hjertet i hele parken, med andre 
ord, som fordeler livgivende kraft til 
produksjonen av smolt, silisiumingo-
ter, mineralgjødsel og mye mer.

- Vi har investert i nye målere som 
følger kravene om at de skal kunne leses 
av hvert kvarter. Disse må programme-
res og kalibreres slik at de måler strøm-
forsyningen helt rett, sier Magnus.

Kostbar pakke
Altså en jobb for Knut Åge og Jonny 
i Statkraft. Først skal utstyret settes 
opp - en pakke verdt flere hundre 
tusen som Statkraft har 2 av - den ene 

i en ferdigrigget bil ved hovedkonto-
ret i Oslo, det andre alltid reiseklart i 
Glomfjord. Så går karene gjennom alle 
anleggstegninger, før målerne kali-
breres, én for én, og alt legges inn i et 

regneark som gir fasit til slutt. 
- Akkurat her har vi ikke vært før, så 
denne jobben har vi satt av to hele 
dager til. Tilsvarende kontroller i 
Statkrafts egne anlegg der vi har vært 

før – der kan det ta ca. 1 time på hvert 
målerpunkt, forklarer Knut Åge, som 
også er leder for målerlaboratoriet på 
Fykan.

Dette lærer du aldri på skolen. Selv 
en elektroingeniør måtte nok brukt 
et år på å komme seg inn i alt!

KNUT ÅGE MATHISEN



Johnny 
Simsø (57)

Oppvokst i Kvæfjord, bosatt i Meløy 
siden 1985, gift med Sissel og har 
barna Kamilla (f. -98) og Konrad (f. 
-01). Elektrofag etter grunnskolen, 
så utdanning som kontormaskinrep-
aratør, deretter videregående utdan-
ning som radio- og tv-reparatør, med 
fagbrev i 1984. Jobb hos daværende 
Meløy radio og tv, deretter Botek til 
1988, da han fikk stilling som fagar-
beider svakstrøm i kraftverksgruppa 
hos Statkraft på Fykan. Overmontør 
1992-2002. Fagbrev som energiop-
eratør i -01, og målerkontrollør siden 
-02 - kvalitetsleder i målerlaboratoriet 
siden -11.

Oppvokst i Narvik, bor i Meløy 
siden 2009, gift med Eli og har 
sønnen Johan (f. -03). Elektrofag 
etter grunnskolen, og læretid og 
deretter jobb som linjemontør i 
daværende Nord-Salten Kraftverk 
i Hamarøy. Fra 1984 linjemontør 
i Narvik kommunale elek-
trisitetsverk, senere jobb i deres 
måleravdeling, der han ble leder 
fra 2002, etter teknisk fagskole i 
elkraft. Til Glomfjord i 2009 som 
målerkontrollør for Statkraft, og fra 
2014 leder for målerlaboratoriet 
på Fykan.

Knut Åge 
Mathisen (60)
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Knut Åge og Jonny reiser mye i sine jobber som målerkontrollører, i hele landet og alltid sammen. Kontrastene er store, som her fra Alta Canyon, Altaelva og ved Sautso, Alta kraftverk den 1. juni i 
fjor. Mens vinterbildet – det er fra Kjøllefjord Vindpark og er knipset 4. mai i år….Foto: privat

Statkraft er Europas største vannkraft-
produsent, med 347 vannkraftverk 
som produserer 63 milliarder kilo-
watt-timer. Teamet Mathisen/Simsø 
utfører om lag 170 kontroller i alle 
kriker og kroker av Norge i løpet av 
et år. De har ansvar for om lag 400 
Statkraft-målere som testes etter faste 
intervaller. I tillegg kommer ekster-
ne kunder, som oppdraget i denne 
artikkelen.

Selveste kassaapparatet
- Målerne i Statkrafts kraftstasjoner er 
på en måte konsernets kassaapparat, 
og med de enorme mengdene kraft 
som selges, vil helt små feil i målingen 
kunne utgjøre til dels store beløp på 
et år. 

Dette forklarer kravene til nøyaktighet, 
når utstyrspakken deres skal kontrolle-
re målerne som måler  kilowatttimer. 
Laboratoriet på Fykan er akkreditert 
gjennom Norsk Akkreditering, og gjen-
nomgår årlig både en ekstern og intern 
revisjon, etter strenge standarder. 
- Mens målerne i kraftverkene tillates 
avvik på maks 0,2 prosent…..men er 
alltid mye bedre enn dét, da…..så er 
vårt utstyr kalibrert for 0,02 prosent 
som maks avvik…..
- Og, det blir egentlig bare mer nøyak-
tig for hvert år, på grunn av historik-
ken som blir større og større. Så, det er 
ganske så nøyaktig, smiler Knut Åge.

Erfaring, erfaring
- Spennende reisejobb?

Ja, vi får sett veldig mye av landet – det mes-
te, egentlig, for de fleste kraftverkene ligger jo 
innerst i en fjord og ofte langt unna folk.

KNUT ÅGE MATHISEN OG JONNY SIMSØ

- Ja, vi får sett veldig mye av landet 
– det meste, egentlig, for de fleste 
kraftverkene ligger jo innerst i en fjord 
og ofte langt unna folk, er de enig om.
- Så kan det av og til være litt slitsomt 
med all reisingen, for man sover jo al-
ler best hjemme i sin egen seng. Men, 
heldigvis har vi en ordning der vi er 
hjemme i Meløy i alle helger, uansett 
hvor vi reiser.

- Spesiell jobb?
- Man må ha en forståelse for elektro-
feltet. Men, aller mest er det erfarings-
basert - dette lærer du aldri på skolen. 
Selv en elektroingeniør måtte nok 
brukt et år på å komme seg inn i alt! 
forteller de to på måler-laget.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

"



Meløy kommune (138)
Egen kommune siden 1884, med om lag 6.200 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 administrativt til region Salten. Kjent for stor 
vannkraftproduksjon og utnyttelse av kraft til prosessindustri, 
men har også sterk leverandørindustri og solide virksomheter 
i havbruk, fiskeri, bygg og byggevare, anleggsarbeid og kraft-
produksjon. Også kjent for Engenbreen av Svartisen – som 
hevdes å være den lavestliggende isbreen i Nord-Europa.

Sterke Meløy – 2021

Egentlig «gammelt nytt»: det koker 
av aktivitet i næringslivet i Meløy-
regionen! Anført av bunnsolide produk-
sjonsbedrifter og internasjonale kon-
sern-avdelinger, jobbes det og presteres 
godt også i leverandørindustri, bygg og 
anlegg, fiskeri, havbruk og hos en lang 
rekke tjenesteleverandører. Ny Næring 
samarbeider om profilering med om lag 
20 virksomheter – hvordan gikk det med 
deres driftsinntekter og driftsresultat i 
2021? Vær oppmerksom på at tallene for 

flere av virksomhetene er avrundet og/eller 
tar forbehold om revisorgodkjenning og 
vedtak i generalforsamling.
* Merknad: vår samarbeidsvirksomhet 
Glomfjord Industripark er et avsnitt under 
Yara Glomfjord. Statkraft og Cargill er 
konsernvirksomheter som ikke oppgir 
tall for henholdsvis Glomfjord og Halsa. 
Meløy videregående skole eies og drives av 
Nordland Fylkeskommune.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Det er nok ikke problemløst å være politisk leder i Meløy, heller, men ordfører Sigurd Stormo kan i hvert fall glede seg over å lede en kommune med et knallsterkt næringsliv. Her fra Meløy-
seminaret 2021 på Halsa, der han viser et filminnslag om Sørheim Holding, der han selv deltar. Foto: prikkenoverien.

Entreprenør bygg, Halsa
Eier(e): Kåre Kildal, Bjørn Kildal
Driftsinntekter 2021: 
53.421.586,-
Driftsresultat før skatt 2021: 
1.728.852,-
Driftsinntekter 2020: 
48.518.276,-
Driftsresultat før skatt 2020: 
1.335.852,-

Tjenesteleverandør, 
Glomfjord Industripark
Eier(e): Frem Bodø AS
Driftsinntekter 2021: 
10,500.000,- 
Driftsresultat før skatt 2021: 
450.000,-
Driftsinntekter 2020: 
9,800.000,-
Driftsresultat før skatt 2020: 
-256.000,-

Entreprenør maskin og anlegg, 
Reipå
Eier(e): Frank Robert Svendsgård
Driftsinntekter 2021: 
41,700.000,- 
Driftsresultat før skatt 2021: 
-1,400.000,-
Driftsinntekter 2020: 
32,300.000,-
Driftsresultat før skatt 2020: 
2,651.000,-

Produksjon av mineralgjødsel 
og kalksalpeter,
Glomfjord Industripark
Eier(e): Yara Norge AS
Driftsinntekter 2021: 
2,500.000.000,- 
Driftsresultat før skatt 2021: 
ikke tilgjengelig

Elektroinstallasjon, Ørnes
Eier(e): Elektro AS, Meløy Energi AS, 
Roger Stormo
Driftsinntekter 2021: 
21,800.000,- 
Driftsresultat før skatt 2021: 
1,250.000,-
Driftsinntekter 2020: 
20,900.000,- 
Driftsresultat før skatt 2020: 
954.000,-

Fiskebåtrederi, Halsa (Selvåg Senior 
AS, Arhaugfjord AS, Meløyfjord 
Fiskeriselskap AS, Sørheimbrygga AS)
Eier(e): Skarsfjorden Holding AS, 
Hege S. Larsen, Audun A. Sørheim
Driftsinntekter 2021: 
257,123.000,- 
Driftsresultat før skatt 2021: 
80,600.000,-
Driftsinntekter 2020: 
170,748.000,- 
Driftsresultat før skatt 2020: 
33,136.000,-

Kraftproduksjon og nettdrift, 
Ørnes
Eier(e): Meløy kommune
Driftsinntekter 2021: 
155,200.000,- 
Driftsresultat før skatt 2021: 
7,226.863,-
Driftsinntekter 2020: 
137,300.000,- 
Driftsresultat før skatt 2020: 
4,630.892,-

Engineering, hovedbase Glomfjord In-
dustripark – forretningsadresse Storvik
Eier(e): Bjørn-Wiggo Eriksen, bedrif-
ten selv, øvrige ansatte
Driftsinntekter 2021: 
15,353.000,- 
Driftsresultat før skatt 2021: 
1,652.000,-
Driftsinntekter 2020: 
12,651.000,- 
Driftsresultat før skatt 2020: 
1,286.000,-

Vedlikeholdstjenester, Glomfjord In-
dustripark (avdeling av tysk konsern)
Eier(e): Bilfinger Engineering & 
Maintenance Nordics AS
Driftsinntekter 2021: 
65,000.000,- 
Driftsresultat før skatt 2021: 
7,600.000,-
Driftsinntekter 2020: 
61,000.000,- 
Driftsresultat før skatt 2020: 
7,000.000,-

Entreprenør bygg og anlegg, admi-
nistrasjon i Bodø - forretningsadresse 
Moldjord
Eier(e): Moldjord Holding AS
Driftsinntekter 2021: 
244,000.000,- 
Driftsresultat før skatt 2021: 
2,000.000,-
Driftsinntekter 2020: 
172,528.000,- 
Driftsresultat før skatt 2020: 
9,643.000,-

Produksjon og reparasjon av fiske-
båt-nøter, Sørheimbrygga Halsa
Eier(e): Egersund Group Fiskeri AS
Driftsinntekter 2021: 
25,083.000,- 
Driftsresultat før skatt 2021: 
2,538.000,-
Driftsinntekter 2020: 
16,582.000,- 
Driftsresultat før skatt 2020: 
1,239.000,-

Plastsveising og -konstruksjon, 
hovedbase Glomfjord Industripark 
- forretningsadresse Sundsfjord
Eier(e): Kjell Lorentzen, Tor-Arne 
Gransjøen, Lasse Willumsen
Driftsinntekter 2021: 
49,429.704,- 
Driftsresultat før skatt 2021: 
tall er ikke klart 
Driftsinntekter 2020: 
35,135.000,- 
Driftsresultat før skatt 2020: 
844.000,-

Daglig leder Lasse WillumsenDaglig leder Roy-Hugo GrønåsDaglig leder Finn NikolaisenDaglig leder Knut Ivar AmundsenDaglig leder Pål Einar OlsenDaglig leder Børge S. SelstadDaglig leder Egil SørheimDaglig leder Roger Stormo

Daglig leder Bjørn Kildal Daglig leder Mary-Ann Selfors. 
Foto: prikkenoverien

Daglig leder Frank Robert Svendsgård Fabrikksjef Øyvind Jenssen
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- Jeg tenker ikke på dem som er 
i samme bransje som meg, som 
konkurrenter. De er mine samar-
beidsbedrifter. Jeg tror på å hjelpe 
de andre, og søke hjelp hos dem når 
man selv er usikker, forklarer lede-
ren og eieren hos 10-årsjubilanten.
Bedriften var en «mygg», men da 
jubiléet kunne markeres 1. mai, er 
Håkon Sveis med base på Sørheim-
brygga blitt både svært betydelig og 
viktig, på Halsa og i Meløy.
- Det er ganske få nye bedrifter som 
etableres som opplever å bli 10 år 
– for oss har det å samarbeide med 
andre vært kjempeviktig!

Er litt stolt
Halsa, 1. mai 2012: arbeidsløse Hå-
kon Olsen (45) etablerer eget firma 
innen sveising og vedlikeholdsar-
beid. Med to relativt tomme hender, 
men en voldsom arbeidskapasitet. 
10 år senere kunne han denne våren 
feire å ha bygget sitt eget livsverk 
til en årsomsetning på straks 12 
millioner kroner.
- Joda, jeg har alltid likt å jobbe mye 
– dette er blitt både jobb og hobby, 
på godt og vondt – det blir mange 
lange dager og kvelder på jobb. Når 
andre går hjem halv fire, er ofte ikke 
jeg kommet lengre enn til lunsj i 
min arbeidsdag.

Håkon 
bygde 
selv

Da platearbeider Håkon Olsen mistet 
REC-jobben han elsket, startet han enkelt-
personsforetak. 10 års hardt arbeid senere 
har han 14 fast ansatte på Sørheimbrygga.

Lagbilde: gründeren, han til høyre, er platearbeider. Men i dag har Håkon Sveis en svært 
sammensatt kompetanse, som betyr håndtering av de fleste typer oppdrag. Her hos Helgeland 
Smolt i Sundsfjord i vinter. – Jeg ville ikke byttet de ansatte mot noen – de er alle flinke på sine 
ting! roser Håkon. Foto: Vegard Anmarkrud

- Så…..sjøl om jeg ikke fordrar å fram-
heve meg sjøl, så er jeg jo litt stolt av 
det som begynte den gangen jeg stod 
uten jobb, innrømmer han.

Skulle gjort det før
Den gangen, ja. Våren for 10 år siden 
havnet nemlig Meløy i sin verste 
sysselsettingskrise noen gang. Det nye 
lokomotivet, det som hadde sikret flere 
hundre nye arbeidsplasser, ny vekst 
og velstand med milliardinvesterin-
ger, gikk overende. REC Wafer. Over 
400 ansatte mistet arbeidsplassen sin 
i de to fabrikkene, og én av dem var 
Håkon.
- Å jobbe i REC var en sann glede, 
og hadde bedriften fortsatt eksistert, 
hadde jeg garantert vært der.
- Men, nå når min egen bedrift har 
10-årsjubileum, angrer jeg litt på at jeg 
ikke begynte 10 år tidligere! Tilgan-
gen til jobber den gangen ville vært 
voldsomt god, og papirmølla var ikke 
så omfattende - jeg ser i dag hvor mye 
papirarbeid som må til for at folkene 

mine skal kunne dra ut på en jobb.
- Drivkraften min har uansett alltid 
vært den følelsen det gir at en kunde 
er fornøyd med jobben vi har gjort!

Mer enn Sveis
Det som etter hvert skulle bli til 
Håkon Sveis, begynte med hans egen 
utdanning som platearbeider, og 5 år 
ved skipsverftet Mjellem & Karlsen 
i Bergen. I heimbygda Halsa hadde 
han også hjulpet til en del ved Frans 
Heimros mekaniske verksted, så: skulle 

han rett og slett starte eget?
- Jeg har aldri levert en egenmelding 
siden jeg begynte i arbeidslivet i 1995, 
så dette var en trygghet for å begynne 
for meg selv – jeg kommer meg opp 
og på jobb hver dag.
- Så har det gått slag i slag etterpå. 
Først masse jobb ved fôrfabrikken 
til Cargill her på Halsa, og de første 
ansatte kom fra 2014 – jeg spurte 
tidligere kolleger fra REC om de ville 
være med. Nå er vi 14 ansatte pluss én 
på regnskap, og i tillegg 3-4 som leies 

inn på timer.
- Vi må kanskje se på bedriftsnavnet 
vårt etter hvert, for vi driver egentlig 
med det meste, i tillegg til sveising, 
smiler han. 
Håkon Sveis har nettopp gjort en 
større betongjobb for hardtsatsen-
de Nordland Akva på Åmøya, og i 
denne artikkelen ser du bilder fra et 
byggeoppdrag for Helgeland Smolt i 
Sundsfjord.

Gir dem sjansen
- Når de rette folkene melder seg, så 
blir det sånn. Tømrere, sveisere, stålar-
beidere – vi er litt overalt og har den 
kompetansen vi trenger. Jeg ville ikke 
byttet folkene mine mot noen!

- 14 ansatte betyr ansvar og en del grubling – folk skal ha jobb og lønn i 12 måneder. Jeg har sett at det er kjempeviktig å samarbeide godt og åpent med andre bedrifter, sier Håkon Olsen (45). 
Årets 10-årsjubileum kan markeres etter imponerende vekst gjennom mange år med hardt arbeid.

Viktig 
avkobling: 
Håkon er 
aktiv lande-
veisløper og 
fjellvandrer, 
og fikk nylig 
celeber kon-
kurranse av 
Johannes H. 
Klæbo under 
Sømnamila. 
Han slo ikke 
langrenns-
stjernen, men 
perset med 
imponerende 
37,41 på 
10-kilome-
teren. Foto: 
privat.

Av alle bedrifter som etableres, så 
er det få som opplever å bli 10 år – 
jeg tror evnen til å samarbeide er 
kjempeviktig for å overleve!

HÅKON OLSEN" «
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Håkon legger også arbeid i å hjelpe lokale ungdom-
mer inn i arbeidslivet. Han registrerer at mange fal-
ler fra i utdanningsløpet, og lenge før både vitnemål 
eller ingeniørutdanning.
- De kan likevel bli kjempeflinke arbeidsfolk! Og 
hvis ikke jeg hjelper dem, har de kanskje ikke noen 
andre rundt seg. 
- Akkurat dette er kanskje det som gir meg aller 
størst glede. Det er viktig at de unge får den sjansen 
de trenger!

Samarbeider systematisk
I jubileumsåret utfører Håkon Sveis på Halsa 
oppdrag fra sør i Meløy til Myre nord i Øksnes. 
Med over 15 på lønningslista og over 10 millioner i 
driftsinntekter, er bedriften blitt betydelig og viktig 
for Halsa og Meløy. Er for eksempel nest største 
kunde hos byggevareleverandør Solhaug Byggevare 
like ved. Håkon selv er i toppslag – han er også aktiv 
løper og fjellvandrer - og sier han gleder seg hver dag 
han mønstrer på jobb (klokka 6, red. anm.).
- Å bli såpass mange ansatte betyr mye ansvar og 
grubling. Når man skal holde alle med jobb og 
lønn i 12 måneder, så gjelder det å samarbeide med 
andre, forteller han.
Håkons folk leies systematisk ut for å ta toppene hos 
vedlikeholdsbedriften Bilfinger, og liknende samar-
beid gjøres med andre bedrifter.
- Alle ønsker folk, for det er stor aktivitet i regionen. 
For min del tenker jeg at hvis dette skal gå bra over 
tid, så kan man ikke bare ri sin egen hest, man må 
samarbeide godt og åpent med andre.
- Om 10 nye år, da?
- Vi er kanskje noen flere, og skal vi vokse mer må vi 
nok ha flere i administrasjon enn bare meg. For det 
er ikke til å stikke under en stol at jeg jobber mye, 
vedgår Håkon Sveis-gründeren.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Drivkraften min har uansett 
alltid vært den følelsen det 
gir at en kunde er fornøyd 
med jobben vi har gjort!

HÅKON OLSEN

-

Industrivisualisering AS, Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Telefon +47 75 75 70 00 | E-post: post@invis.no | www.invis.no

Industrivisualisering AS (INVIS) ble etablert av Bjørn-Wiggo Eriksen i 2006, har sin hovedbase i Glom�ord Industripark og 
et distriktskontor i Mo Industripark. Bedriften er ledende innen bruk av VR-teknologi, og de 12 ansatte har spesialisert seg 
på avansert skanning, 3D-modellering og prosjektering innen maskinteknikk, industriteknikk og byggfag, med leveranser 
til store industri- og produksjonsbedrifter. I 2008 mottok INVIS NHO Nordlands Nyskapingspris, og året etter Sparebank1 

Nord-Norges Næringspris. INVIS er ISO9001:2015-serti�sert, og daglig leder er Pål Einar Olsen.

INVIS SKAL VÆRE EN ATTRAKTIV ARBEIDSPLASS SOM BIDRAR TIL 
AT MENNESKER ØNSKER Å LEVE I NORD OG UTVIKLE TEKNOLOGI, 
NÆRINGSLIV OG SAMFUNN. GJENNOM VERDIENE DYKTIGHET, 
NØYAKTIGHET, TILGJENGELIGHET OG KREATIVITET SKAL VI VÆRE
DEN FORETRUKNE PROSJEKTPARTNEREN.

Joda, jeg har alltid likt å job-
be mye – dette er blitt både 
jobb og hobby. Når andre går 
hjem halv fire, er ofte ikke 
jeg kommet lengre enn til 
lunsj i min arbeidsdag.

HÅKON OLSEN"
"- Jeg er litt stolt av det som er skapt på 10 år, men 

jeg angrer egentlig på at jeg ikke startet 10 år 
tidligere! forteller gründer Håkon Olsen.

Håkon Olsen (45)

Oppvokst på Halsa, sønn av Arne og Arnfrid 
Olsen, nummer 2 i søskenflokk på 6. Valgte 
maskin og mekaniker i Glomfjord som 
utdanning i Glomfjord, og deretter plate og 
sveis. Læretid på skipsverftet Mjellem og 
Karlsen, og etter 5 år i Bergen flyttet han 
hjem til Meløy i 1999. Sveiser og mekaniker 
hos Heimro mekaniske verksted på Halsa, 
deretter prosessoperatør i REC Wafer Multi 
2001-11. Småjobber ved Halsa skole, Palle-
fabrikken og Cargill, før etablering av Håkon 
Sveis og Industriarbeid AS i 2012, der han er 
eneeier og daglig leder.
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- Jeg var litt redd for at jeg ikke skulle 
finne meg jobb her oppe, og at jeg 
kanskje måtte pendle en stund, fortel-
ler Espen, som i dag er kranbilsjåfør 
hos Fosby AS. 

Fast jobb: check
Men så kom han over en stillings-
annonse som krokbilsjåfør hos Terje 
Halsan, og noen samtaler og et besøk 
senere var fast jobb i boks. 
- Nå ble det ikke krokbilsjåførstilling 
jeg fikk, da. Etter at vi snakket mer om 
hva jeg har jobbet med tidligere innen-
for kran og transport ville de heller ha 
meg som.. litt potet, smiler han.
Han har kjørt lastebil og kranbil i 
mange år, i tillegg til mye spesialtran-
sport. 
- At jeg har erfaring fra litt forskjellige 
kjøretøy og maskiner gjør vel at jeg 

Satser på Meløy
Espen Øksne (37) tar med 
familien og flytter fra 
Sarpsborg til Meløy. Fast 
jobb er allerede på plass, 
og til høsten begynner han 
hos Terje Halsan!

Fast jobb på de voksne, skole- og barnehageplass til barna, nytt hus på Reipå – ja, alt er klart for at Espen Øksne (37) og familien kan flytte 
nordover til høsten. 

Det virker som bedriften har 
mange spennende oppdrag - så 
jeg gleder meg til en arbeids-
hverdag med mye variasjon! 

ESPEN ØKSNE

kan brukes til litt av hvert, og det vir-
ker som bedriften har mange spennen-
de oppdrag - så jeg gleder meg til en 
arbeidshverdag med mye variasjon! 

Mindre miljø: check
Kona har også fått seg fast jobb, som 
pedagogisk leder i Utsikten barnehage, 
og selv om jobb for begge var viktig 
hvis de skulle flytte – var det flere 
grunner til at de trakk mot Meløy. 
- Vi har bodd lenge i by, og har savnet 
det å være en del av et mindre miljø. 
Nå har vi kjøpt hus på Reipå, og ser 

veldig frem til å bli kjent med naboer 
og bidra med det vi kan til nærmiljøet, 
forteller han. 
- Og så er vi jo veldig glade i å være 
ute, og vi syns naturen i nord er helt 
fantastisk. Så vi gleder oss til å utforske 
både fjord og fjell! 
Espen flytter sammen med kona 
Susanne Wallmann Øksne (35), og 
de har med seg hennes datter (10) og 
deres to felles gutter (5 og 2 år). 

Tekst: Synne Bakken Ulsnæs
Foto. Privat
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Jan Ivar Slettbakk (52) har jobbet 
som maskinfører hos Reipå 
Knuseri siden i 2008. Fra 1. april 
er han fast ansatt som industri-
mekaniker hos Bilfinger.

Noah Jentoftsen (21) har tatt 
læretiden som maskinfører hos 
Mesta i Bodø – nå har han flyttet 
hjem og begynt i fast jobb hos 
Terje Halsan AS. 

Stian Lundell (23) er fra 1. mai 
ansatt som skipsagent hos Mo 
Shipping Agency AS, som nylig 
har etablert avdeling i Glomfjord. 
Han er opprinnelig fra Narvik, 
og har tidligere jobbet to år 
som matros hos Kystvakta. De 
siste tre årene har han studert 
shipping management ved NTNU 
i Ålesund. 

Stabsnytt:  Synne B. Ulsnæs



Dag Gisle Johansen (69)

"
"

«
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Født i 1953, oppvokst på Neverdalsneset i Neverdal i Meløy. Sønn av Gisle og Dagny, 
og lillebror til Roy - han som har flyttet hjem fra Oslo og overtatt barndomshjemmet. 
Dag er gift med Vivian, og har sønnene Dan Robert (f. 1981, bosatt på Grønøya i Meløy), 
Lasse (f. -83, bor i Hammerfest) og Sindre (f. -87, Neverdal). Dag fikk først jobb i 
pakkeri, kai og lager i gjødselfabrikken som 18-åring, og etter militærtjeneste kom 
han tilbake - da som operatør i fullgjødselfabrikken.  25. juni 2022 har han jobbet på 
samme skiftet sammenhengende i 50 år - i 12 av disse var han skiftleder.  

- Du, jeg hadde feber en gang for 30 
år siden, men da hadde jeg langhelg 
fra jobb, så det gikk bare ut over 
meg sjøl! ler straks-70-åringen over 
kaffebordet.
- De rundt meg blir syke, men jeg får 
det liksom aldri. Så, bortsett fra noen 
dager da ungene var små, da jeg ble 
hjemme fordi kona var syk......jeg kan 
faktisk ikke huske å ha hatt en eneste 
fraværsdag.
Sier han, helt sånn uten videre over 
bordet. Idet vi prøver å ta inn over oss 
at han har jobbet her i 50 (!) sam-
menhengende år...ja, så kan han altså 
fortelle at det i praksis også er uten 
sykefravær!
- Det blir rett og slett trasig å slutte! 
Jeg har hatt det fantastisk godt her 
- har trivdes hver en dag! skifter han 
tema – sjølskryten står han over.  

En monsterkarriere
Men ja, det er dette denne nyhetsfor-
tellingen skal handle om. At nå skal, 
eller rettere sagt: nå må Dag Johansen 
snart gå av og bli pensjonist. For til 
vinteren fyller han 70 år, og selv om 
han gjerne skulle fortsette, så får han 
ikke lov, lenger - sånn er reglene. Og 
Ny Næring får ta en prat, etter det 
som blir helt dust å kalle en «lang» 
karriere. 50 år i samme bedrift, på 
skift 4 i fabrikken - dét er ikke «len-
ge», det er MONSTERlenge! Husk 
også at skiftarbeid i prosessindustri 
– dette sliter beviselig mer på krop-
pen gjennom mange år enn ordinær 
arbeidstid gjør. Ny Næring har ingen 
oversikt, men vi vil si til den som vil 
finne Dag Johansens overmann eller 
-kvinne i dette landet: lykke til! 
- Eneste gangene jeg har tenkt at jeg 
gjerne kunne sluppet å dra på jobb, 
det er når det har vært fryktelig bra 
vær, og at det er mye utendørs jeg 
skulle ha gjort, hehe!
- Når jeg trives så godt, og miljøet 
sammen med de andre er så trivelig…
nei, det blir vemodig og trasig å slutte!

De siste årene har jeg tenkt at når 
jeg er så nær en rekord, så er det 
artig å stå løpet helt ut, 50 år.

DAG JOHANSEN" Første dagen tenkte han: «Aldri mer!». Alle andre dager 
tenkte han: «Aldri noe annet!». Og slik gikk, hold deg 
fast: 50 år! På jobb for Yara. Og ikke nok med dét… 

Dag Johansen

Folk, fliring, soving, Yara
- Hvorfor har du trivdes så godt?
- For det første er det jo folkene - vi har 
mye humor på jobb, og jeg har kanskje 
hatt den sykeste humoren, hehe - så 
ja, vi flirer mye. Og Hydro, nå Yara - 

dette er en flott arbeidsgiver, og de som 
mener noe annet, har kanskje ikke vært 
andre steder! mener Dag, og han sier 
det sammen med driftskoordinatoren 
som nå stikker hodet inn døra - Gunn-
ar Midthun. Han også superveteran i 
fabrikken, men ikke verre enn at det 
var nettopp Dag som lærte ham mye av 
det viktigste fra starten. Dag blir savnet, 
fastslår Gunnar.
- Og så har jeg vært heldig, fortsetter 
hovedpersonen selv.
- For jeg har aldri noengang vært 
plaget med å få sove, verken etter 
nattskiftene eller noen gang - dette 

er det jo mange som sliter litt med, 
spesielt når de blir eldre.

Og aldri syk!
Det var den 25. juni 1972 at en 
19-åring gikk inn fabrikkportene i 

Glomfjord for første gang. Samme 
dato i 2022 - avsindige 50 år senere, 
går han ut de samme portene for siste 
gang. Fortsatt utmerket sprek, men 
ferdig med en yrkeskarriere som vi 
tipper nesten ingen i dette landet kan 
matche.
- Oppskriften, Dag?
- Næh, det er vel ikke noe spesielt. Jeg 
har trivdes veldig godt, som sagt. På et 
tidspunkt vurderte jeg offshorejobb, 
som mange andre gjorde, men det 
ble aldri for alvor aktuelt. Og når jeg 
tenker meg om har jeg egentlig aldri 
vurdert seriøst å gjøre noe annet, når 

jeg har det så bra her.
- Så har jeg også vært heldig med at 
jeg har hatt bra helse. Jeg vet ikke om 
dette har noen sammenheng, men jeg 
har i hvert fall holdt meg litt i form, 
gått endel i fjellet – og i en periode 
syklet jeg på jobb.
Trivsel, god helse, god søvn, altså. Slik 
at han for hvert tiår som er gått, har 
klatret på lista. Altså lista over lange 
karrierer i gjødselfabrikken. Den lista 
eksisterer vel strengt tatt ikke, men Ny 
Næring har tidligere presentert eliteut-
øverne Ole Gjelseth, Kjell Mevik og 
Svend A. Olsen, som alle passerte 46 
års tjeneste. Og Arve Brun, som pas-
serte 50 i fjor, og fortsatt står i arbeid.

Når jeg trives så godt, og miljøet sammen 
med de andre er så trivelig…nei, det blir 
vemodig og trasig å slutte!

DAG JOHANSEN

Bortsett fra noen 
dager da ungene var 
små, da jeg ble hjem-
me fordi kona var 
syk......jeg kan faktisk 
ikke huske å ha hatt 
en eneste fraværsdag.

DAG JOHANSEN

 

KRAFT - MOT - SAMARBEID
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Jon Inge Drevland leder skift 4 i Yaras 
fullgjødselfabrikk, og må denne måneden 
si farvel til sin desidert mest erfarne mann, 
Dag Johansen. Dét ser han ikke fram til.
- For det første har han vært her siden «ti-
denes morgen», og i en produksjonsprosess 
som har vært slik siden 1950-tallet, er han 
den som kan dette aller best. 

En råtass
Dags leder gjennom de fire siste årene kan 
ikke få rost den kommende pensjonisten 
nok. Jon Inge forteller at han aldri har sett 
prosessoperatøren og den tidligere skiftle-
deren sur – han er alltid positiv, og skiftets 
store humørspreder. 
- Dessuten har han alltid vært veldig enga-
sjert i forbedringsarbeid i fabrikken – som 
skiftleder var han helt rå på å optimalisere 
produksjonen. Han har gjennom årene 
tenkt mange og store tanker om gjenvin-
ning av varmtvann – det systemet som 

brukes på de såkalte inndamperne, har for 
eksempel spart bedriften for enorme beløp!

Mange bonus-kroner
- Tja, jeg har vel egentlig vært nysgjerrig 
på å finne ut av ting, og dét er jeg fortsatt, 
smiler hovedpersonen.
Tilbake i tid har han ved flere anledninger 
fått pengebonus fra arbeidsgiver Yara – for 
forbedringsforslag som sparer energi, noe 
som i en døgnkontinuerlig produksjon kan 
utgjøre til dels voldsomme penger over en 
lengre periode. Dags forbedringsforslag 
som går på tilsetting av vann i fabrikkens 
KS rensefuge – dette fikk han en bonus på 
100.000 kroner for!
- Dag har fortsatt mye å lære bort, og vi 
andre har vært som svamper på ham, for å 
lære mest mulig før han slutter! forteller Jon 
Inge.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Dag og gjengen i dag: mye humor og stor 
trivsel har gjort at Dag Johansen aldri har 
vurdert noe annet enn Yaras fullgjødselfabrikk 
i Glomfjord. Her sammen med gode og bety-
delig yngre kolleger – fra venstre skiftleder 
Jon Inge Drevland, Dag, Lotte Johansen og 
Eirik Solbakken. 

- De siste årene har jeg tenkt at når jeg 
er så nær en rekord, så er det artig å 
stå løpet helt ut, til 50 år. Dét er det jo 
ikke mange som har klart, og så er det 
spesielt artig at jeg ikke har hatt noe 
sykdomsfravær. 

Fryktet det verste, men…
Og kan altså sluttføre en CV som 
er imponerende i sin enkelhet og 
stamina: 1972: ansatt i Norsk Hydro, 
avsnitt pakkeri, kai og lager. 1973: 
militærtjeneste. 1974: ansatt i Norsk 
Hydro, avsnitt fullgjødselfabrikken. 
2022: pensjonsavgang.
- Før jeg kom til fullgjødsla første gan-
gen, fikk jeg høre at det var en forvis-
ningsplass. Og første dagen ble jeg satt 
til å tømme mikrosilen – der brukte 
vi et stoff som støvet sånn at man blei 
ikkje utsjåanes. Jeg tenkte: her blir jeg 
ikke lenge! Men de neste dagene ble 
helt annerledes, og kjempebra – ja, jeg 
ville ikke byttet med noe annet! Når 
noen har spurt, har jeg alltid vært stolt 
over å kunne si at jeg jobber i Yara.
- Årene har gått helt utrolig fort, 
spesielt de siste 10 årene! Og det er jo 
litt spesielt å skulle slutte når jeg trives 
så bra, men jeg vet jo at på 70, da MÅ 
jeg slutte.

Travle tider i vente
- Men du slutter ikke for å slutte å 
jobbe?
- Neida, jeg har plenty å gjøre 
heime. Jeg har både traktor og 
gravemaskin og 10 dekar med jord, 
og masse skog som skal tas ned. 
Til nå har jeg innredet to hus, og 
i sommer bygger vi ferdig huset til 
sønnen min på Grønøya. Så skal jeg 
totalrenovere huset etter svigerfor-
eldrene mine, på Selstad, og så er 
det hytta ved Neverdalsvatnet….., 
ramser han opp.
- Så nei, jeg blir ikke arbeidsledig! 
- Du kan det meste?
- Ja, jo…jeg greier vel det meste. Og 
så er jeg flink til å spørre - jeg ringer 
til de som kan, og får råd fra dem, 
dét er viktig.
- Så selv om det er trist å slutte, 
blir det godt å få bedre tid til ting 
heime, også. Men, for å få gjort alt 
som gjenstår, så er jeg avhengig av 
å holde meg frisk, så jeg håper helsa 
holder seg like god i mange år ennå!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs  

Rå på produksjon 
og humør

- Det blir et vakuum her, når Dag slutter! Og dét 
skyldes mer enn at han er den beste på produk-
sjonsprosessen vår! sier skiftlederen.

Dag og gjengen: ikke det største smilet akkurat her, men Dag er kjent som skiftets store humørspreder, den som alltid skaper liv rundt seg. Dette 
bildet er tatt høsten 2009, og vi kjenner igjen (f.v.) Kjetil Rendal, Eirik Solbakken, Dag og Kjell Antonsen.

- Rå på forbedringsarbeid, 
proff på produksjon, og en 
stor humørspreder! Dette sier 
skiftleder Jon Inge Drevland 
om en læremester og kollega 
som nå slutter etter 50 år.

I en produksjons-
prosess som har 
vært slik siden 
1950-tallet, er han 
den som kan dette 
aller best.

JON INGE DREVLAND"""Vi har mye 
humor på jobb, 
og jeg har 
kanskje hatt 
den sykeste 
humoren, hehe 
- så ja, vi flirer 
mye. 

DAG JOHANSEN

Det blir godt å få 
bedre tid til ting 
heime, også. Men, 
for å få gjort alt 
som gjenstår, så er 
jeg avhengig av å 
holde meg frisk. 

DAG JOHANSEN



"
Fersk som driftsleder, 
men hun har masse 
erfaring fra tidligere. 
Rikke har allerede jobbet 
syv år med vedlikehold 
og drift hos Meløy Vide-
regående skole. 

Men denne dama har vokst opp med 
verktøy i nevene og mekking av bil 
på ettermiddagstid – og har alltid 
vært fascinert av hvordan ting henger 
sammen. 
- Ja, også har jeg alltid blitt fortalt at 
det ikke har noe å si om man er jente 
eller gutt.. Hvis man har lyst, ja da får 
man det til, begynner hun.

Tør å prøve
For selv om hun innser at hun har 
sine begrensninger, fysisk for eksempel 
– mener hun at hvis man bare tør å 
prøve, så finner man løsninger på det 
meste!
- Jeg er redd for at det har blitt slik at 
når man plages som kvinnfolk, så har 
man litt lett for å se etter denne man-
nen som kan komme å redde dagen, 
smiler hun. 
Og sånn trenger det ikke være, mener 
driftslederen. Så når hun trenger hjelp 
fra elevene, er hun ikke en av de som 
ser rett på gutta. 
- Selv om noen av jentene kan se for-
skrekket ut når de blir tildelt skrumas-
kin og bits, er det veldig gøy å se når 
de får det til – den mestringsfølelsen 
er viktig!

Først til Inndyr
Karrieren hos Meløy videregåen-
de skole begynte våren 2015. Hun 
søkte på vikarlærerstilling hos Meløy 
videregående skole avdeling Inndyr, og 
over natta var hun plutselig vikarlærer 
i både naturfag, engelsk, norsk, matte 
og naturbasert aktivitet. 
- Jeg hadde vært arbeidsledig i et år før 
dette, og holdte på å gå på veggen – så 
det var veldig deilig å komme seg i 
jobb igjen, forteller hun. 
Mot slutten av skoleåret ble vakt-
mesteren på Inndyr sykemeldt, så da 
sommerferien kom gikk hun fra å være 

Jeg skulle ønske flere jenter kunne stole nok 
på seg selv til at de tør å plages helt til at de 
ser at man faktisk får til det man vil!

RIKKE JOHANSEN

Rikke Johansen (40) er fersk driftsleder ved Meløy vide-
regående skole. Og ja.. til tross for at vi er i 2022, er det 
ikke SÅ ofte man ser kvinnfolk i denne type jobb! 

Som driftsleder ved Meløy Videregående skole har Rikke Johansen (40) ansvar for alt av inn-
vendig og utvendig vedlikehold ved de tre avdelingene, Ørnes, Glomfjord og Inndyr.

lærervikar til å være vaktmestervikar. 
- Jeg kan vel ikke si at jeg hadde 
kjempegod forståelse for hvordan ting 

fungerte, men det kom seg etterhvert 
– og da ferien var over ble jeg min-
dre og mindre lærer, og mer og mer 

vaktmester... 

Så litt overalt..
For underveis hadde daværende drifts-
leder Jarle Drevland tatt henne under 
vingen sin, og sørget for at hun hadde 
mer enn nok å gjøre som vaktmester 
– fordelt på alle avdelingene: Inndyr, 
Ørnes og Glomfjord. 
- Jarle så visst noe i meg, for han 
kjempet virkelig for å holde meg i 
arbeid til den dagen det åpnet seg for 
noe fast, mimrer hun.
Arbeidsoppgavene var mange, og 
varierte. Hun gikk på kontrakt som 
både renholder, vaktmester, assistent 
på verkstedet i Glomfjord, lærervikar 
på kjemi og prosess og kantinemedar-
beider på Inndyr. Helt til hun i 2017 
fikk fast stilling som vaktmester!
- Den stillingen var som tidligere: 
veldig variert med masse forskjellige 
arbeidsoppgaver – og det trivdes jeg 
godt med!

Og så driftsleder 
I 2020 pensjonerte Jarle Drevland seg, 
og driftslederstillingen åpnet seg. Men 
det skulle ta over ett år før Rikke fikk 
den offisielt. 
- Fylket holder på med en ganske stor 
omstillingsprosess hvor de ønsker å 
skille ut drift og renhold fra skolevirk-
somheten, så da Jarle skulle erstattes 
ble nyansettelse satt på vent ovenfra, 
forklarer hun. «
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Jeg har prøvd 
å adoptere 
væremåten til 
min forrige sjef – 
nemlig å tenke på 
folkene først!

RIKKE JOHANSEN

Rikke 
Johansen (40)

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.

– Svein Olsen, daglig leder

Ørnes Blikk AS   |   Kystveien 106, 8150 ørnes   |   Telefon: 75 75 41 40 / 950 47 129
post@ornesblikk.no

Født i Oslo, flyttet til Bodø som treåring med 
familien. Der bodde hun til hun flyttet til 
Fauske som 16-åring for å gå videregående, 
kjemi og prosess. Fikk læreplass hos Hydro 
i 2000. Underveis i læretiden fikk hun en 
sønn, Brage (f. 2001). Fullførte læretiden i 
2003, før de flyttet og bodde på Andenes i et 
år. Deretter gikk veien til Bodø hvor hun først 
jobbet hos Norsk Ideprodukt som lagerarbei-
der, så som renholder hos Høgskolen i Bodø, 
deretter Vigonor og så på flystasjonen. I 2007 
fikk hun sin første datter, Hedda (f- 07) – og 
de flyttet til Arnøya. Fikk så en datter til, 
Kaja (f.-08). Bodde på Arnøya i fire år før de 
flyttet tilbake til Bodø i 2011. I 2014 møtte 
hun sin nåværende samboer, Bent Lundholm 
(41) – da flyttet hun og barna til Ørnes, hvor 
de bor i dag. 

Dermed ble hun gående konstituert 
i et drøyt år før hun 1. april i år fikk 
tittelen, sånn helt offisielt.
- Jeg har brukt litt tid på å forbedre 
kommunikasjon mellom avdelinge-
ne, slik at vi kan støtte oss mer på 
hverandre. Utenom det har jeg prøvd å 
adoptere væremåten til min forrige sjef 
–nemlig å tenke på folkene først. 
- Jeg har ikke lyst å gå rundt og diktere 
hva de jeg har under meg skal gjøre. 
Jeg anser det mer som min jobb å 
legge til rette for at de får gjort jobben 
sin, smiler hun.

Jobben i seg selv
Det er det ingen tvil om at denne 
jobben er omfattende. Her snakker vi 
ansvar for brannvern, alt rutinemessig 
rundt lys, luft og inneklima, struk-
turen på byggene både innvendig og 
utvendig, legge til rette for HMS- og 
EL-tilsyn... ja, for å ikke snakke om 

vedlikehold generelt!
- Helst skal du være både litt rørlegger, litt 
elektriker, litt snekker – ja, du må rett og 
slett kunne litt om alt, forklarer hun. 
Men under seg har Rikke flinke folk 
ved alle avdelingene, som stort sett 
holder fortet – bare hun organiserer 
litt fra toppen. 

- Å stå i denne jobben krever definitivt 
struktur, og egentlig veldig god hu-
kommelse – for det er en million små 
ting hele tiden. Men det er som med 
alt annet, hvis man innarbeider rutiner 
går alt mye enklere!

Tekst og foto: Synne B. Ulsnæs

Fortsetter...
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Kjære leser: det er god tidsbruk av Ny 
Næring å lage denne nokså romslige ar-
tikkelen. Og, det er god tidsbruk av deg 
å lese den! For hvilken suksess denne 
lederen og denne bedriften har hatt!
- Men det jeg er aller mest stolt av, er 
kulturen vi har klart å bygge i bedrif-
ten. Folkene våre tar eierskap, slik 
at de brenner for jobben og egentlig 
selger inn seg selv til nye oppdrag for 
kundene, forklarer suksesslederen.
- For hvem som helst kan jo kjøpe inn 

- Potensialet vårt er egentlig uendelig! smiler han som 
på under 10 år har bygget Polarplast til 30 ansatte, 3 
Gaselle-utnevnelser og 65 millioner i årsinntekt.

- Jeg hadde aldri sett for meg at vi skulle vokse så mye, så raskt. Men 
for oss har det egentlig ikke gått så raskt – vi har ansatt én og én av 
gangen, og pengene vi har tjent, har vi brukt til å utvikle oss videre, 
forteller Lasse Willumsen i Gildeskål. Hans Polarplast AS er utnevnt til 
Gaselle-bedrift i Dagens Næringsliv 3 ganger siden oppstarten, og passe-
rer trolig 65 millioner kroner i driftsinntekter i år. 

- Jeg er stolt av at folkene tar eierskap til bedriften og brenner for jobben sin, mener Lasse Wil-
lumsen – her i tidlig morgen fagprat med sin portugisiske tegner Antonio Carvalho de Freitas.

- Jeg er stolt av at folkene tar eierskap til bedriften og brenner for jobben sin, mener Lasse Willumsen – 
her i tidlig morgen fagprat med sin portugisiske tegner Antonio Carvalho de Freitas.

Jeg tror ikke man lykkes dersom penger er 
motivasjonen. Det som driver meg er å skape 
noe som betyr noe for regionen.

LASSE WILLUMSEN"
utstyr og starte en bedrift. Men uten at 
det er et behov for det du skal levere, 
og du ikke finner folk som passer inn 
og virkelig er interessert i å gjøre en 
god jobb, så går det ikke. Polarplast til-
byr ikke den høyeste lønna i bransjen, 
men vi har ansatte som vil sterkt at 
vi utvikler oss videre, sier daglig leder 
Lasse Willumsen fornøyd.

Eventyr-vekst
Men la oss først snakke om penger. 
Dem har nemlig Lasse og hans stab 

dratt inn mange, mange, mange av. 
Det begynte ut med driftsinntekter på 
4,2 millioner kroner, men siden eta-
bleringsåret 2013 har tallet doblet seg 
gang etter gang…..etter gang. Fjoråret 
bragte inn hele 50 millioner kroner, og 
nå opplyser Lasse at 2022 har stødig 
kurs mot eventyrlige 65 millioner! 
Allerede 3 Gaselle-utnevnelser fra 
Dagens Næringsliv, og underveis har 
staben vokst fra 2 til 30 - altså får 30 
familier viktig livsgrunnlag for å bo, 

jobbe og bruke inntekten sin i Meløy 
og Gildeskål.
- Ja, helt klart - veksten har gått uen-
delig mye fortere enn jeg kunne se for 
meg. Men penger…..jeg tror ikke man 
lykkes dersom penger og inntekt er 
motivasjonen. Det som driver meg er å 
skape noe som betyr noe for regionen 
– prosesser som gir oppdrag og ar-
beidsplasser. For som i fotball: du kan 
ikke fokusere på sluttresultatet, men 
på å jobbe godt og ha gode prosesser. 
Da vil resultatene komme.

Én av gangen - anbefalt av våre egne folk. 
For ansetter vi 5 eller 10 av gangen, mister vi 
kulturen vår – den blir formet av de nye.

LASSE WILLUMSEN"
Ser ingen grenser

Polarplast-lederen om:
Polarplast-eierne
- De er selve fundamentet, og de som peker ut retningen. De er folk som 
har lyktes, og vet hva det dreier seg om for å finne gode løsninger. Og 
så tror jeg at jeg selv har bidratt til å få folk til å fungere sammen, og å 
bygge en god kultur.
Lasse snakker om eierne Kjell Lorentzen (opprinnelig fra Bolga, daglig 
leder Gigante Havbruk AS) og Tor-Arne Gransjøen (Halsa, daglig leder 
Helgeland Smolt AS) – de eier begge 40 prosent av aksjene, mens Lasse 
selv eier 20.
- Å selge har aldri vært diskutert. Jo, vi har eiere som har penger, men 
pengene vi har tjent, er brukt til å utvikle videre, stein for stein. Våre 
eiere tenker også idealistisk og vil bygge Polarplast enda mer solid for å 
hjelpe lokale oppdrettere. Og for å skape enda mer verdier for regionen, 
forsikrer Polarplast-lederen.

«
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Polarplast har vokst eventyrlig siden oppstarten i 2013. Verkstedleder Sven-Martin B. Rendal 
og resten av staben sørger i år for at driftsinntektene trolig passerer 65 millioner kroner.

Ingen grenser
48-åringen har med seg 16 år i 
produksjonsledelse hos lokale pro-
dusenter av laks og torsk – Gildeskål 
Forskningsstasjon, Codfarmers og 
NAP Marine. Og en mastergrad i 
akvakultur, før han fikk Tor-Arne 
Gransjøen og Kjell Lorentzen med 
seg i etableringen av en leverandør til 
havbruksnæringa. Med forretningsa-
dresse Sundsfjord i Gildeskål, og med 
produksjonsbase i Glomfjord i Meløy, 
har Polarplast mildest talt dekket be-
hov i markedet – oppdragene utføres 
hos kunder fra Trøndelag til Troms.
- Potensialet vårt er egentlig uendelig. 
Jordas befolkning trenger mer mat, 
og produsert mer bærekraftig, altså i 
havet. Fisk er vekselvarme, som betyr 
at de nærmest ikke forbruker energi 
på å opprettholde kroppsvarme – i 
motsetning til ei ku. Laks og torsk 
utnytter fôret i ekstrem grad, som gir 
mye bedre ressursutnyttelse, lavere 
kostnader og mindre utslipp enn 
annen matproduksjon.
Bedriftens spesialkompetanse tilsier 
også store oppdrag når nordlandskom-
muner må løse sitt enorme etterslep på 
vedlikehold av vann- og avløpssystemer. 
Polarplast satser nå også på egenpro-
duksjon av tanker i ulike materialer.
- Så nei, jeg ser ingen ende på veksten 
dette skal og må få, og Polarplast vil 
vokse sammen med våre kunder.

Bygge stab og kultur
- Apropos vekst. Dét er jo ikke enkelt, 
spesielt rekruttering?
- Vi har egentlig aldri hatt som mål å 
vokse, og jeg ser vel ikke for meg at 
vi skal bli 100 ansatte. Men, at vi har 

Om etablering
- Jeg tror det aldri gjennom historien har vært lettere å etablere enn 
det er akkurat nå. For det finnes penger, ressurser og masse kunn-
skap – vi ser jo at det spretter opp ting overalt. Med batterifabrikker, 
hydrogensatsing, kaldt vann, rimelig kraft og andre naturressurser – vi 
har alle forutsetninger for å gjøre vår region til et kraftsentrum de 
kommende årene!

"
klart å bygge den gode kulturen jeg 
begynte med, dét har med måten 
vi har rekruttert på: én av gangen 
- anbefalt av våre egne folk, og på 
en uke utprøving. Og at personen 
klarer å tilpasse seg til oss. For an-
setter vi 5 eller 10 av gangen, mister 
vi kulturen vår – den blir formet av 
de nye. Så når du sier at vi har vokst 
så raskt…..for oss oppleves det ikke 
sånn – det har vært én og én.
Med hans arbeidserfaring og utdan-
nelse…..Lasse har faglig tyngde så 
det holder. Men i Polarplast, som 
sveiser og monterer rør, tanker og 
produksjonsdeler i plastmateriale, 
er han først og fremst leder. Kul-
turbyggeren. Den som tilrettelegger 
muligheter.

…og litt politikk
- En lærling bør få slippe til raskt, 
helst andre dagen. For bedriften har 
dette stor verdi, for en ansatt lærer 
enormt mye raskere av å gjøre en 
feil, enn hvis vi ikke slipper han til 
før vi er 100 prosent sikker på at 
han mestrer alt.
Sier bedriftslederen, han som også 
tenker som en samfunnsbygger. 
Bosatt på Inndyr, 60 kilometer nord 
for Glomfjord, hører vi en rød tråd 
av samfunnspolitikk i det meste 
han sier. Økt produksjon, men mer 
bærekraftige løsninger. Rekrutte-
ring, tilflytting, boligbygging – i 
samarbeid mellom det offentlige og 
næringslivet. Og

- Vi nordmenn er blitt stadig mer vel-
stående, og i takt med dette dessverre 
mer selvsentrert, kravstore og mindre 
hjelpsomme!
- Min drøm er at vi som privatperso-
ner, sammen med bedriftene og det 
offentlige, kan klare å snu litt på dette. 
Ett velstandseksempel er at så mange 

får lov til å beholde et fritidshus her, 
selv om bare bruker det noen uker i 
året. Dette bidrar til et stort problem 
med å skaffe boliger – vi har ikke hus 
å tilby tilflyttere som vi trenger for 
rekruttering og økte skatteinntekter!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Potensialet vårt er egentlig uendelig. Jordas 
befolkning trenger mer mat, og produsert mer 
bærekraftig, altså i havet. Og Polarplast vil vok-
se sammen med våre kunder.

LASSE WILLUMSEN

- Vi har ikke noe mål om å bli størst mulig 
– vårt mål er å samarbeide godt med andre, 
og vi unner andre å lykkes. Da opplever vi at 
samarbeidsbedriftene våre også blir en del av 
salgsapparatet vårt, sier Lasse Willumsen.

TØMRER | BETONGARBEIDER
HJELPEARBEIDER | LÆRLINGER

VI ØNSKER OSS FLERE ANSATTE, HAR DU LYST Å VÆRE EN AV DEM?

Arbeidsplassen vi kan tilby deg er trygg og solid, med varierte 
arbeidsoppgaver. Den ene dagen er sjelden lik den forrige, i 
tillegg til stadige muligheter for å lære nye ting. Ja, og så kan 
vi skryte av en virkelig hyggelig arbeidsstokk, med en helt 
unik stå-på-vilje.

Vi er veldig glade i kommunen vår, og synes det er spennende 
å få lov å delta i utviklingen av en kommune i vekst. Vi 
ønsker at folk skal bo her, men om du ikke bor her nå -
så blir vi veldig fornøyde dersom ansettelse hos oss betyr 
at du bosetter deg her.

• Er du tømrer? Da trenger vi deg!
• Er du betongarbeider? Da trenger vi deg.
• Er du tømrerbas /har ledererfaring på arbeidsplass?  
 Da trenger vi deg.
• Kan du jobbe som hjelpearbeider? Da trenger vi deg.
• Har du lyst å være lærling? Da trenger vi deg.

Har du fagbrev som tømrer eller betongarbeider er det
 kjempefint, men vi har rimelig god historikk på å la folk 
etter- og videreutdanne seg, så om du ikke har fagbrev 
løser det seg nok, likevel.

Kontaktinfo: post@halsabygg.no | Telefon 900 79 276  (Bjørn Kildal, daglig leder)

Drømmeetableringen
- Hva jeg mener er drømme-
etableringen her i regionen? 
Tja, kanskje stor insektpro-
duksjon for mat til fisk, eller 
selvsagt noe innen nye arter 
av oppdrett? Og en ny, stor 
fiskefôrfabrikk i tillegg til 
Cargill på Halsa, altså en stor 
hjørnesteinsbedrift, kanskje på 
Sandhornøya – dét hadde vært 
noe. Uansett er det nok mest 
realistisk at det er knyttet til 
havbruk.

Glomfjord-satsing
Polarplast har de siste årene bygget opp Glomfjord som sin hovedbase 
for produksjon.
- Her vil vi nok ansette flere i årene som kommer. Polarplast ønsker å 
produsere og selge egne produkter, ikke minst tanker i ulike materialer. 
Salget av disse gjør vi gjennom selskapet vårt Polar Akva, men montering 
av tanker for kundene vil kanskje kunne bli grunnlag for et nytt selskap.
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Og jubelen foran Ny Næ-
ring-kameraet, den kommer 
etter god gjennomføring av et 
stort og viktig og hektisk opp-
drag for den utvidede kantine-
staben og ja, stort sett alle hos 
Meløy BedriftsService.
- Dette er en veldig fin inntekt 
for oss, dét er selvsagt også hyg-
gelig, understreker Mary-Ann 
Selfors.
Revisjonsstansen, nemlig. 
Hennes kvinner og menn var 
ikke utstyrt med skiftenøkkel 
eller skrumaskin, men spilte 
likevel en veldig viktig rolle 
da Yara Glomfjord kjørte ned 
fabrikkene i tidsrommet 29. mai 
til 12. juni.  Den årlige, vårlige 
vedlikeholdsstansen hos Yara 
Glomfjord.

Krever enormt
- 140 porsjoner til lunsj, og det 
samme til middag. Og pakket i 
porsjoner, som skal fraktes ut til 
kantiner og andre spisesteder på 
området. Dette krever enormt 
med arbeid for oss, men vi bret-
ter opp ermene! forteller MBS 
sin daglige leder.
For tredje året valgte Yara 

nettopp denne løsningen på be-
spisningen. Altså da deres egen 
stab på jobb, Bilfingers folk og i 
tillegg over 50 innleide mann-
skaper, skulle ha viktig drivstoff 
to ganger daglig.

Hektisk, artig, viktig
- Det er litt av en logistikk for å 
få dette til på en prikkfri måte! 
For det er litt krise hvis folk 
kommer på nattskift, og det 
ikke er mat til alle!
Meløy BedriftsService håndterer 
også resepsjonen i industripar-
ken, med mottak av alle tilrei-
sende, og sikrer at alle vet hvor 
de skal, og får tildelt nødvendig 
sikkerhetsutstyr.
- Og så leverte vi kake til alle, 
da stansen var overstått. For 
oss er revisjonsstansen veldig 
hektisk og artig, men dette er 
også ekstraoppdrag for oss – 
altså i tillegg til den faste avtalen 
vi har med Yara. Så ja, veldig 
viktige inntekter for oss, fastslår 
Mary-Ann.

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: 
Tor Oscar Lillevold

- Jeg tror markedet bare vokser på det-
te, så her er det plass til oss alle – det 
er liv lag for alle som driver med dette 
i kommunen.

Vil ha hjem
Mary-Ann Selfors forteller om økning 
på det meste, siden smitterestriksjone-
ne for en stor del ble avviklet i vinter. 
Joda, flere kunder til kantina, både til 
lunsj og middag, men ikke minst:
- Flere kjøper middag som takeaway, 
og vi ser generelt økning på dette at 
på at kundene henter mat eller får det 
tilkjørt, altså økning sammenliknet 
med 2019, før restriksjonene.
Tjenesteleverandøren drifter kantine 
på øvre og nedre område i Glomfjord 
Industripark, og har holdt stengt i 

Vi har klart å øke kvaliteten på det vi leverer, og blitt mer aktive 
på å markedsføre kaker. Dette har gitt veldig gode resultater. 

MARY-ANN SELFORS

Ikke nok med kantine. 
Stor økning på kaker og 
catering.

Mary-Ann Selfors, daglig leder i Meløy Be-
driftsService AS.

De kan puste ut etter vel utført jobb! Den utvidede kantinestaben og resten av laget hos Meløy BedriftsService har utført et stort og vellykket 
oppdrag for Yara Glomfjord. Fra venstre: Kristin Halsos, Monika Olszewska, Ingvild S. Lillevold, Evelyn Nygård, Mary-Ann Selfors, Jan Rune 
Johansen, Natalia Voloshko, Nina Wiland og Lill Andersen. Ikke tilstede på lagbildet: Linda Jørgensen, Ruchira Meemanek og Wenche Hoff.

lange perioder de siste to årene.
- Fler og flere ønsker å få levert hjem 
til seg, og jeg tror det er plass til alle 
som ønsker å tilby dette framover.

Kraftig kakevekst
Og så var det kaker. Her snakker vi 
kraftig økning.
- Kakesalget er nok økt med 50 
prosent, sammenliknet med tidligere, 
smiler hun.
Som Ny Næring meldte i mars, har 
Ingvild S. Lillevold overtatt stillingen 
som kantineleder. Med henne på laget 
har bedriften fått økt sin kompetanse 

på produksjon av festkaker og annen 
kakebakst.
- Vi har klart å øke kvaliteten på det vi 
leverer, og blitt mer aktive på å mar-
kedsføre kaker. Dette har gitt veldig 
gode resultater.
- Så selv om vi en fredag ikke har inne 
bestillinger på kaker, kan vi på mandag 
ha fått 20 bestillinger!
Kantine er og blir viktig, men
- For å sikre lønnsomhet må vi ha mer. 
Catering er viktig, men det det er også 
ganske uforutsigbart, som gjør det 
vanskelig å tilpasse en korrekt beman-
ning. Kaker til konfirmasjoner og an-

Kantinestaben hos Meløy BedriftsService produserte noe 
sånt som 140 lunsjer og 140 middager hver eneste dag 
under årets revisjonsstans. Sjåfør Jan Rune Johansen og alle 
de andre sikret viktige måltider for arbeidskarene i Bautas, 
Imtas, Tess, Bilfinger, Yara og mange, mange andre.

dre selskaper blir et viktig supplement, 
og vi skal satse bare mer på levering av 
mat både møtemat og til private.

Ser Frem-over
Høsten 2020 kjøpte hovedeier Frem 
Bodø alle aksjene i Meløy Bedrifts-
Service, og ble eneeier. Mary-Ann har 
store forventninger til eierskiftet, når 
som samfunnet er åpnet opp igjen.
- Vi har mye å tjene på å være i en 
større organisasjon. Frem Bodø har for 
eksempel bemanning og erfaring som 
kan hjelpe oss å videreutvikle kantine-
virksomheten vår. Vi får liksom ikke en 

 Joda, de 
klarte det!

God grunn til å juble, for denne gjengen! - Ja, det 
er veldig tøft når det står på, men også veldig ar-
tig! storsmiler sjefen sammen med MBS-staben.

 

KRAFT - MOT - SAMARBEID

gourmet-kokk til å flytte fra Bodø til en 
jobb i kantina vår, men hvis vi samarbei-
der, kan vi utvikle både nye produkter 
og markedsområder, mener hun.
- Noe vi kan gjøre mye mer av, er for 
eksempel buffet-en med taco og pizza 
under 
Vinterfestivalen, som trakk 120 
personer og var veldig artig. Men også 
middagsmenyen vår, der vi bør se på 
muligheten for å tilby flere retter som 
folk kan velge i.

Tekst: Edmund Ulsnæs 
Foto: Tor Oscar Lillevold



- Det er det faglige med jobben som 
tiltrakk meg. Å kunne ha fokus på lo-
ver og regler, utarbeide et godt system 
i bunn og å kunne ivareta de ansatte 
på en god måte, forteller Line til Ny 
Næring.
For i mars i år byttet hun jobb etter 4 
år som HMS-rådgiver i Meløy kom-
mune og stortrives på ny arbeidsplass. 
- Meløy kommune var en fin arbeids-
plass hvor jeg har fått vært med på 

Line og NC 
satser på HMS

For en bedrift med stor stabsøkning planlagt, er gode 
HMS-rutiner viktig. Nå har Norwegian Crystals i 
Glomfjord ansatt Line Voll Bang som HMS-sjef. 

Line Voll Bang (52)

Oppvokst på Ørnes – datter av Erling og Tove Voll. Etter utdanning som sivilingeniør 
etablerte hun selskapet Polarsirkelen HMS i Meløy i 1997. Selskapet ble solgt til 
Hemis i 2014 og Line jobbet der til 2018, etterfulgt av fire år hos Meløy kommune, 
som HMS-rådgiver. Hun har de siste årene vært leder i Ørnes Grendelag, og nestleder i 
styret til Meløy Energi AS. Line er gift med Sture Bang og de har barna Johann (f.1995), 
Matilde (f.-98) og Jakob (f. -03).

mye spennende, men stillingen endret 
seg litt over årene og jeg kjente at jeg 
ikke lenger fikk tid til å holde på med 
det jeg virkelig liker med HMS og har 
bakgrunn innenfor. Da var det på tide 
å gjøre noe annet, forklarer hun.

Nytt arbeidssted
Og i NC i Glomfjord Industripark 
har Line mulighet til å jobbe dedikert 
og sammen med de ansatte, på sitt 
fagområde – risikovurderinger, rutiner 
og regelverk og hvordan de ansatte har 
det på jobb, for å nevne noe.
- Det ligger et HMS-system i bunnen, 
men som kanskje har ligget litt i dvale 
i noen år. Så en stor del av jobben min 

er å bygge opp et system som tåler 
at bedriften vokser og at det ansettes 
flere, samtidig som vi underveis klarer 
å ha en god kultur på HMS. 
Nytt arbeidssted i Glomfjord Indus-
tripark trives Line godt med – hun er 
godt kjent i miljøet etter å ha drevet 
firmaet Polarsirkelen HMS i mange 
år. Bedriften solgte tjenester innen 
helse, miljø, sikkerhet og forebygging 
av helseplager på jobb, til for eksempel 
solenergi-bedriftene i industriparken - 
etter hvert også Norwegian Crystals.

Har trua
- Jeg kan ikke si at jeg er kommet 
hjem, men jeg kjenner meg i hvert fall 
ikke fremmed her i Glomfjord. Jeg 
har gått mye i gangene her og er godt 
kjent med miljøet, utdyper Line.
Med NCs spennende planer når det 
gjelder satsing og utbygging, har Line 
en artig og innholdsrik arbeidshverdag 

Jeg har trua på bedriften. 
Det opplever jeg at vi er 
mange som har - de an-
satte har et pågangsmot 
og en vilje som rett og 
slett er imponerende!

LINE VOLL BANG

foran seg.
- Jeg har trua på bedriften. Det opp-
lever jeg at vi er mange som har - de 
ansatte har et pågangsmot og en vilje 
som rett og slett er imponerende!
- Hvor lang tid det tar, og hvor store 
vi til slutt blir vet vi ikke, men jeg har 
trua på at det blir bra!

Tekst: Malin B. Ulsnæs
 Foto: Edmund Ulsnæs

"
Stabsnytt:  Synne B. Ulsnæs
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Erlend Karlsen (20) fra Neverdal 
har tatt fagbrev som elektriker 
og besto meget godt! Fra 16. 
mars er han fast ansatt hos 
Bilfinger. 

Hanne Edvardsen (52) har tidli-
gere jobbet som både lærer og 
barnehageleder. Siden april i fjor 
har hun vært vikarierende studi-
erektor ved Meløy Videregående 
skole avd. Inndyr. Fra 1. august 
inntar hun stillingen fast. 

Anne Mette Meidelsen (49) har 
vært ansatt som spesialpedagog 
hos Meløy videregående skole 
siden september i 2018. Hun er 
fra og med september -21 rådgi-
ver hos PPT i Meløy kommune. 
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Kraftverkssjefen på Fykan går gjen-
nom en prosjektliste sammen med Ny 
Næring. En liste som viser Statkrafts 
satsinger siden 2015 og for de neste 
årene. Altså satsinger for å renovere og 
bevare noen av Glomfjords viktigste 
kulturminner, for det første. 
- Vi kunne nok valgt å holde en langt 
lavere standard på dette arbeidet. Men, 
vi ønsker å strekke oss langt. Vise 
med handling at vi tar et stort ansvar, 
understreker Fred Inge.
For det andre: satsinger for å tilrette-
legge for folk flest. Både disse kultur-
minnene, og tilgang til de de fantastis-
ke Glomfjordfjellene.

Giganten gjør 
lista lang

- Ja, vi legger igjen nokså mange millioner kroner. Og 
slik skal det være – vi ønsker å vise at vi tar et stort 
ansvar, fastslår Fred Inge Kristensen.

Ny Nærings bilder viser noen av de store prosjektene for bevaring og 
tilrettelegging som Statkraft har gjennomført de senere år. Hovedbildet viser 
Holmvassdammen, der veien både hit og til Storglomvassdammen er renovert 
og asfaltert, i tillegg til omfattende tunnelsikring. Andre bilder viser renovering 
av kaia på Fykan, det flotte Infosenteret i Glomen og Papphuset – bygget over 
Fykan, det som Statkraft og Bodø og Omegns Turistforening nå skal samar-
beide om å totalrenovere til turisthytte. Det siste bildet viser toppen av den nå 
stengte Fykantrappa, der Statkraft har foreslått grillplass øverst og utkikks-
punkt lengre ned (Foto: Statkraft).

Vi ser at Fjellveien har vært for dårlig 
vedlikeholdt. Nå renoveres veibanen 
med asfalt hele veien, og vi sikrer, 
utbedrer og skilter tunnelene.

FRED INGE KRISTENSEN

Vi er veldig fornøyd med at Papphuset blir en 
kjempefin turisthytte som kan få enda flere ut i 
naturen, og der Rallarstien inngår som en del.

FRED INGE KRISTENSEN

Fjellveien nå
- Vi ser at 
Fjellveien har 
vært for dårlig 
vedlikeholdt, 
begynner han 
på For det an-
dre-punktet.
De om lag 9 
kilometerne 
med anleggsvei 
fra Fykan til 
Namnlaushøg-
da har siden 
1990-tallet kunnet ta deg opp til over 
600 meters høyde, på bare 15 minut-
ter i bil. Til midt i eldoradoet Láhko 
nasjonalpark.
- ... og derfor gjør vi et stort løft. Nå 
renoveres veibanen med asfalt hele 
veien, og vi sikrer, utbedrer og skilter 
tunnelene, og i et eget prosjekt endrer 
vi utløpet av den øverste tunnelen, slik 
at vannet ledes bort og vi får mindre 
problemer med is og vann, forteller 
han.
Entreprenørene Stetind, Terje Halsan 
AS, John Kildal og Sønner og Hansen 
Maskin og Transport har hatt store 
oppdrag i dette arbeidet hele vinteren, 
og arbeidet pågår fortsatt.

Gjenoppliver Rallarmarsjen
Lettere og bedre tilkomst til flotte 
fjellområder er også målet for det neste 

Fred Inge Kristensen, 
kraftverkssjef for Stat-
kraft i Meløy.

prosjektet: Rallarstien, eller Kløvveien. 
Det var denne traséen – opp fra Fykan 
forbi Papphuset, gjennom Djupdalen 
og langs Reben til Nedre Naver-
vatn – som den fulgte, den populære 
og mangeårige Rallarmarsjen i regi 
av Statkraft. Denne marsjen ønsker 
Meløy Turlag fra i år å gjenskape.
- Nå er Papphuset overført til Bodø 
og Omegns Turistforening, og vi gir 
dem pengetilskudd og transporthjelp 
under renoveringen. Vi skulle uansett 
satt huset i stand, men ikke så flott 

som BOT nå planlegger. Vi er veldig 
fornøyd med at Papphuset blir en 
kjempefin turisthytte som kan få enda 

flere ut i naturen, og der Rallarstien 
inngår som en del, sier Fred Inge.
I prosjektet inngår også merking og 
vedlikehold av stien, og bygging av ny 
bru over elva i Djupdalen.

Lang, lang liste
Nærmere havet har Statkraft siden 
2015 gjort omfattende utbedringer 
på Glomfjord Kraftverk-bygningene, 
renovert den gamle kaia, renovert 
Info-senteret i Glomen, fjernet den 
gamle 16 kv-kraftlinja fra Glomen til 
industriparken og renovert 3 gamle 
kraftmaster for bevaring på Jæra, for å 
nevne noe. I fjor stod ny belysning på 
hele rørgata ferdig, og nå er jobben i 
gang med å rehabilitere Gondolbane-
stasjonen og Kibba i Fykandalen. Og, 
lista er fortsatt lang for kommende 
bevaring av historisk viktige kraft-
verk-installasjoner.
- Når det gjelder Fykantrappa (se egen 
artikkel annet sted i bladet, red. anm.), 
begynte vi i fjor høst med de første 
av mange utbedringer, slik at vi kan 
bevare den.
Anleggstrappa er i for dårlig forfat-
ning til at det er forsvarlig å la den 
være åpen. I fjor la Statkraft fram en 
prosjektidé på å holde den øverste 
delen åpen, med et utkikkspunkt 
nede ved overhenget over trappa, om 
lag 350 m.o.h.. Slik kan man se den 
bevarte trappa ovenfra. Med grillplass 
på toppen og informasjonsskilter nede 
på parkeringsplassen, vil denne spek-
takulære delen av kraftutbyggingen 
kunne formidles videre til kommende 
generasjoner.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Statkraft i Meløy

Glomfjord Kraftverk ble bygget i årene etter 1. verdenskrig, ved reguleringen av 
Fykanfossen. Aggregat 1 produserte kraft fra juli 1920 – senere kom aggregat 2 og 3, 
og under 2. verdenskrig ytterligere 3 aggregater, da tyskerne produserte aluminium i 
Glomfjord. 

Fra 1993 overførte Statkraft det det meste av vanntilførsel til nye Svartisen Kraftverk 
i Kilvika, etter Storglomfjord-utbyggingen og Storglomvassdammen. I dag er kun det 
opprinnelige aggregat 1 i drift på Fykan. Her er også småkraftverket Fykanvannet Kraft-
verk, samt at Statkraft overtok Neverdalsåga Kraftverk fra Norsk Hydro. Kraftverkene i 
Meløy henter vann fra et enormt nedslagsfelt i kommunene, Rødøy, Rana, Meløy, Beiarn 
og Gildeskål.

Etter Storglomfjord-utbyggingen på 1990-tallet, forpliktet Statkraft seg til å opprettholde 
32 arbeidsplasser med base i kraftverksbygningene på Fykan. Disse er i dag fordelt på 
3 avdelinger, der kraftverksgruppa ledes av Fred Inge Kristensen, tekniske tjenester av 
Petter Abelsen og faggruppe lokalkontroll og relevern av Anniken Tostrup.
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- Vi har stor tro på at det er bra 
marked for et lokalt byggevarehus, 
hvor kundene finner det de trenger av 
materiell, utstyr og kompetanse. 
- Når vi i tillegg ser gode tall og positi-
ve utvikling til tross for både handels-
lekkasje og økt netthandel, mener vi at 
en slik investering er riktig – og viktig, 
forteller Ken-Henry.

Enda større 
for Solhaug

I 2010 investerte Solhaug 33 millioner i digert nybygg på Ørnes. Nå 
bygges det om og ut for nye 6 millioner. - Er man ikke i utvikling, er 
man i verste fall i avvikling, fastslår Ken-Henry Solhaug.

Planleggingsfasen er over, og arbeidet er påbegynt. Nå investeres det millioner i Spildra for bedre infrastruktur og større butikk! Anita Taraldsen, daglig leder hos Solhaug Byggevare og Ken-Henry 
Solhaug, daglig leder i Solhaug-Gruppen har begge sentrale roller i byggevarebutikken, og er enige om at det eneste riktige er å være dynamisk!

Da Solhaug Byggevare flyttet fra 600 kvadratmeter butikk på Tidemann-
brygga i 2010, var det til nye lokaler på nærmere 3.000 kvadrat. Nå utvi-
des butikken for første gang – med et tilbygg som gir byggevarebutikken 
nye 200 kvadrat. Og slik blir det seende ut!

Første steg i prosessen er i gang. På baksiden av bygget er det snart klart for asfaltering der det blir ansattparkering.

Når vi ser gode tall og positive utvikling 
til tross for både handelslekkasje og 
økt netthandel, mener vi at en slik 
investering er riktig – og viktig!

KEN-HENRY SOLHAUG

Solhaug Byggevare AS

Opprinnelig etablert i 1986 som Ken-H. Solhaug Bygningsfirma, senere 
XL-BYGG Solhaug, der Anita Taraldsen ble leder i 2013. Solhaug Byggevare 
AS er navnet siden 2015, da entreprenørvirksomheten Solhaug Bygg AS ble 
fusjonert inn, og SN Gruppen i Sandnessjøen/Mosjøen kom inn på eiersiden. 
Eies i dag 66 prosent av Solhaug Byggevare Holding AS (SN Gruppen AS, 
Solhaug-Gruppen AS) og 34 prosent av holdingselskapene til Kåre og Bjørn 
Kildal. Styreleder er Steinar Folgerø, styremedlemmer er Ken-Henry Solhaug 
og Kåre Kildal. Solhaug Byggevare AS hadde i 2020 driftsinntekter på 60,9 
millioner kroner, og om lag 25 ansatte. Tekst: Edmund Ulsnæs

Stor forbedring ute
Han etablerte den opprinnelige virk-
somheten som enkeltpersonsforetak i 
1986, og har vært sentral i utviklingen 
der dagens Solhaug Byggevare AS er 
en av Meløys største selskaper med 
privat eierskap, målt i driftsinntek-
ter. I dag representerer Ken-Henry 
hovedeieren bak selskapet – Solhaug 
Byggevare Holding AS – og aktørene 
som også eier hovedbygget i Spildra 
ved Ørnes. 
- Nå er det tolv år siden bygget her ble 
satt opp, og det har faktisk ikke blitt 
gjort noen store endringer siden da, 
sier Ken-Henry.

Mer parkering
Men nå skjer det ting. Steg 1 er i gang 
av om- og utbygging av både bygget 
og området bedriften disponerer.
- Aller først flyttes personalparkeringen 
til baksiden av bygget, rett og slett 
fordi vi trenger mer plass og parke-
ring til kundene våre, forteller Anita 
Taraldsen, daglig leder hos Solhaug 
Byggevare. 
Forsiden av bygget preges nemlig av 
stort trykk fra både privatkunder, 
proffkunder, varelevering og lasting av 
varer på egne biler. 

- Og så legger vi til rette for at både 
lasting av egne biler og varemottak 
skal skje på baksiden, slik at det kun 
blir kundetrafikk på forsiden. Det vil 
kunne forbedre infrastrukturen rundt 
bygget betraktelig, sier Anita. 

Stor forbedring inne
Men planene stopper ikke der, for 
selve bygget skal utvides med 200 
kvadratmeter, på baksiden. En del av 
lageret flyttes ut i nybygg, og en del av 
lageret blir om til butikk.
- Selve butikken skal bygges helt om, 
og vi får på plass utstilling av både 
kjøkken, bad, dører og vinduer – som 
gjør oss til et enda mer komplett byg-
gevarehus, forklarer Anita. 
Og selv om planleggingsfasen har tatt 
lang tid, så ser Ken-Henry for seg 
et helt annet tidsperspektiv for selve 
utførelsen.
- Vi begynner arbeidet med utbygget 
på baksiden etter sommeren – og så 
er planen at det står ferdig før året er 
omme. 
- Det innvendige arbeidet, altså om-
byggingen av butikken - håper vi skal 
være ferdig til påske! legger han til. 

Tekst og foto: Synne Bakken Ulsnæs

Selve butikken skal 
bygges helt om, og vi 
får på plass utstilling 
av både kjøkken, bad, 
dører og vinduer – som 
gjør oss til et enda mer 
komplett byggevarehus!

ANITA TARALDSEN"
"



Sentralt plassert i Glomfjord Industri-
park har 17-åringen Industrivisualise-
ring AS (INVIS) hatt en særdeles fin 
utvikling siden 2015. Driftsinntektene 
er økt fra daværende 6,9 til fjorårets 
imponerende 15,3 millioner kroner. 
Og driftsresultat før skatt? Minus 
nesten millionen for 7 år siden, mens 
-21: kanongode 1,6 millioner i pluss! 
Nå gønner de på videre, daglig leder 
Pål Einar Olsen og hans sålangt 12 
ansatte.
- Nå blir vi 14. Den 15. august begyn-
ner en automasjonsingeniør hos oss, 
opplyser Pål Einar.

Fornøyd sjef: Pål Einar 
Olsen, daglig leder i 
INVIS.

Det er ingen hemme-
lighet at automasjons-
ressurser er etterspurt 
og derfor vanskelig 
å skaffe. Vi har sett 
behovet en stund.

PÅL EINAR OLSEN

INVIS har kapret signatu-
ren til en allerede erfaren 
automasjonsingeniør. 
Engineering-bedriften 
fortsetter å vokse – og kan 
nå tenke nytt.

Michael = etterspurt
Som er spennende på mer enn én 
måte. INVIS-staben har nemlig hatt 
hovedsakelig tyngde innen mekaniske 
fag og konstruksjon. Så, i 2020, kom 
bygningsingeniør Sondre Berger (24) 
på plass. Og straks: Michael André 
Jensen (32).
- Automasjonsingeniører vokser ikke 
på trær, og når en slik ansettelse passer 
inn med visjonene våre, og vi kan 
skape en ny arbeidsplass i regionen 
som kan serve det lokale næringslivet, 
og vi kan få en utflyttet meløyfjæring 
til å flytte hjem igjen, ja, da slo vi til! 
smiler han.
INVIS bygger altså staben stadig 
større, driftsinntektene øker, fagporte-
føljen utvides.
- Det er ingen hemmelighet at 

automasjonsressurser er etterspurt 
og derfor vanskelig å skaffe. Vi har 
sett behovet en stund, og med denne 
ansettelsen kan vi videreutvikle både 
selskapet og de tjenestene vi allerede er 
gode på.

Enig om spennende
Kjent sak: «alt» automatiseres. Ikke 
minst hos INVIS’ gode kunder i pro-
sessindustri, havbruk, kraftproduksjon 
– lokomotivene i Meløy-regionens 
næringsliv.
- Å ansette automasjonsingeniør kan 
gi oss nye markedsområder, flere ben 
å stå på, to nye øyne på hva virksom-
heten vår kan videreutvikles til, mener 
Pål.
- Ja, markedet er veldig spennende 
innen automasjon, og det er få av oss 
ingeniører, mener Michael André selv.
- Vi snakker her om både vedlikehold 
og om nybygg, så kanskje kan vi få 
både nye, faste kunder og mulighet for 
nye prosjekter. 

Forstår bedre nå
Spesielt med nyansettelsen er i denne 
sammenhengen også at herr Jensen 
ikke er nyutdannet, men tvert imot 
har sin erfaring fra interessante Bil-
finger og Alcoa i Mosjøen, fra Yara og 
REC Wafer i Glomfjord, og Haneseth 
Automasjon i Bodø.

- Dette er også 
gunstig sett i sam-
menheng med 
strategiplanen for 
2021-25, forkla-
rer Pål Einar.
- Vi er blitt eldre 
og mer moden 
som bedrift, og 
forstår bedre 
betydningen av å 
si at kompetanse 
skal settes på 
dagsordenen i 
strategiarbeidet.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Michael André Jensen har flyttet hjem til Meløy og huset etter sin far. Med i bagasjen har 
32-åringen allerede solid og variert erfaring som automasjonsingeniør. Dette gir nye og 
spennende muligheter for hans nye arbeidsgiver INVIS i Glomfjord.

Han er noe så hyggelig som en tilflytter 
til Meløy, når han straks blir IN-
VIS-mann. Eller…..tilbakeflytter.
- Jeg bodde her til jeg var 8 år, og det 
har hele tiden vært planen min å eta-
blere meg i Meløy – det er her jeg har 
både venner og familie.
Alfred Jensen, bror av kjente, lokale 
handelsfjes som Edvard og Johan, gikk 
bort i 2020, 64 år gammel. Det er 
sønnen hans, Michael, vi nå møter til 
intervju. 32-åringen har overtatt huset 
i Nybrottsveien på Ørnes, sammen 

med kona Cristine.
- Så nå etablerer vi oss her, og jeg be-
gynner i jobb hos INVIS etter somme-
ren. Det er dette vi har villet en stund, 
og det har også med økonomi å gjøre 
– det har blitt veldig dyrt å bo i Bodø.
Michael flyttet altså til byen som 
8-åring, men kom senere tilbake for 
grunnkurs elektro i Glomfjord, og etter 
2 påbyggende ord med automasjon, 
fikk han læreplass og tok fagbrev hos 
Bilfinger, før videre jobb der og en 
periode utleid til REC Wafer Mono. 

Etter militærtjeneste ble det så 1 år 
hos Bilfinger i Mosjøen, deretter 3-årig 
utdanning som automasjonsingeniør i 
Porsgrunn, før 4 år som ingeniør hos 
Alcoa i Mosjøen. Siden i fjor sommer 
har arbeidsgiver vært Haneseth Auto-
masjon i Bodø, før Michael nå altså har 
signert for INVIS i Glomfjord.
- Og jeg kommer nok ikke til å flytte 
fra Meløy igjen, så jeg blir stabil ar-
beidskraft! smiler han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Michael gir muligheter

Det har hele tiden vært planen 
min å etablere meg i Meløy.

MICHAEL ANDRÉ JENSEN

- Da pappa ble syk, 
kjente jeg på at jeg 
var for langt unna. Nå 
flytter vi inn i huset 
hans på Ørnes, forteller 
Michael André.

Ruchira Meemanek (47) er fra 
01.01.2022 utleid til Statkraft 
som renholdsmedarbeider gjen-
nom Meløy BedriftsService. 

Werner Haugen (29) har vært 
fast ansatt hos Reipå Knuseri i 
10 år. 1. Juni begynner han i ny 
jobb hos Veinor. 

Stabsnytt:  Synne B. Ulsnæs
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Kai Arne Andersen (32) fra Kir-
kenes er nyansatt bergsprenger 
hos Reipå Knuseri. Han kommer 
fra jobb hos Tromsø Bergspren-
ging og har tidligere jobbet flere 
år hos Hæhre Entreprenør. 

Michael André Jensen har flyttet hjem til Meløy og huset etter sin far. Med i bagasjen har 32-åringen allerede solid og variert erfaring som automasjonsingeniør. 
Dette gir nye og spennende muligheter for hans nye arbeidsgiver INVIS i Glomfjord.



- Bindeledd mellom reder, tollvesen, 
politi, los, taubåter, kapteiner, Yara 
Glomfjord…..ramser skipsagent Kjetil 
Kristensen opp.
- Bistå med alt fra tannlege til å 
handle melk, ja, egentlig det meste 
man kan tenke seg. Men, den gangen 
da jeg skulle skaffe noe sånt som 40 
kilo blekksprut til et mannskap, på 2 
dagers varsel, da fikk jeg en utfordring! 
humrer han.
48-åringen kommer fra tilsvarende 
jobb samme sted, men da for Wil-
helmsen Ships Service. Nå skal han, 
sammen med nyutdannet kollega Stian 
Lundell (23), bemanne kontoret til 
Mo Shipping Agency, en helt ny aktør 
i Glomfjord.
- Vi skal jo være tilgjengelig 24-7, 365 
dager i året, og med all kommunika-

sjon på engelsk. Når det står på, så 
kan det være ganske hektisk, ja! vedgår 
Kjetil. 

En stolt dag
Ok, la oss ta dette litt fra begynnel-
sen. Glomfjord har verdens nordligste 
gjødselfabrikk, med langt over 500 bå-
tanløp og -avganger hvert år – råstoffer 
og ferdigvare fra og til hele verden. 
Båttrafikken inngår i en komplisert 
logistikk med mange aktører – for 
eksempel skipsagenter. I vinter har Mo 
Shipping Agency signert kontrakt med 
Yara Glomfjord, og våre bilder viser 
innflytting og feiring i eget Glom-
fjord-kontor - tatt i bruk 1. mai.
- For oss er dette en stolt og stor dag, 
og derfor tok vi like godt med oss hele 
staben til Glomfjord, til innvielse av 

kontoret! smiler Tom Olsen.
51-åringen har 22 års erfaring i bran-
sjen, og er tidligere eier av selskapet 
med 8 ansatte – en bedrift som igjen 
eies av Strand Shipping AS, altså 
eksperten på skipstrafikk og flytting 
av last sjøveien – hovedbasen er i Mo 
sentrum.

Få flere tonn
- Vi tror på fortsatt vekst for våre sel-
skaper, sier Tom Engø (57) til Ny Næ-
ring – han er i dag daglig leder i begge 
selskapene, og dessuten i morselskapet 
Strand Shipping Holding AS. Pluss, 
daglig leder i det nyopprettede Mo 
Shipping Agency AS Avd. Glomfjord. 
Tom har i tillegg en rekke tunge sty-
reverv i Rana, og er president i Norsk 
Skipsmeglerforbund. Mens Rana 

Agentene feiret 
for Glomfjord

Kaker, bobler og god stemning! Mo Shipping Agency 
har etablert seg med 2 ansatte i Glomfjord. - Og, vi skal 

jobbe for enda flere oppdrag, sier sjefen.

Kjetil Kristensen (t.v.) og Stian Lundell er de 
to nyansatte skipsagentene i Glomfjord. I mai 
feiret staben i Mo Shipping Agency etablerin-
gen av avdelingskontor knyttet til Glomfjord 
Havn. På bildet (f.v.) Ida Sørøy, Rune Bekke, 
Andreas Rønning, Stian Lundell, Mads Rødsjø, 
Kjetil Kristensen, Tom Olsen, Gaute Arnesen 
og Espen Leirvik. 

Kjetil
Kristensen (48)

Stian 
Lundell (23)

Oppvokst i Neverdal i Meløy, fagbrev i 
akvakultur og 5 år som driftstekniker 
hos Hydro Seafood på Bolga, deretter 
10 år i Glomfjord - samme arbeids-
giver, nå med navn Marine Harvest. 
Så jobbet Kjetil 6 år for Felleskjøpet 
på Ørnes og tok fagbrev i logistikk, 
før 1 år som lagerkoordinator hos 
daværende SiC Processing, og så fra 
2011 senior ship agent operator hos 
Wilhelmsen Ships Service i Glomfjord. 
Fra 1. mai i år er han tilsatt i tilsvaren-
de stilling for Mo Shipping.

Oppvokst på Ankenes ved Narvik, tok 
teknisk, industriell produksjon samme 
sted, før maritime fag på Leknes, og 
læretid og fagbrev som matros hos 
Kystvakten. Deretter påbygging for 
generell studiekompetanse, og så 
3-årig bachelor-studium i shipping 
management, ved NTNU i Ålesund. 
Siden 1. mai i år skipsagent for Mo 
Shipping i Glomfjord.

Tom Olsen er tidligere hovedeier i Mo Ship-
ping Agency, og har vært ansatte i 22 år. – Vi 
er veldig stolt over å kunne etablere oss i 
Glomfjord, og har fått en flott mottakelse, sier 
han.

Havn, den er blant de travleste i landet 
- om lag 4 millioner tonn fraktes til og 
fra industribedriftene, opp mot 1.500 
anløp i året.
- Med etableringen i Glomfjord mener 
vi at vi kan styrke muligheten til flere 
oppdrag – det er fortsatt veldig mange 
tonn som går inn og ut av Glomfjord 
Havn som vi ikke er involvert i, opp-
lyser han.
Nå håper begge Tom at deres fotfeste 
i Glomfjord vil bli positivt lagt merke 
til.
- Vi er nordlendinger, og vi tenker 
langsiktig, understreker Tom O.
- Så det vi bruker av varer og tjenester 
– det henter vi lokalt, vi går ikke over 
bekken etter vann! 

Et mylder
Skipsagenter har en hektisk og sam-
mensatt hverdag. Planleggingen av et 
båtanløp innledes gjerne flere uker i 
forkant, og agenten skal koordinere 
et mylder av praktiske detaljer, blant 
annet oppdatere en rekke involverte 
parter fortløpende, og med streng 
oppfølging av ulikt papirarbeid.
- Og plutselig oppstår det uforutsette 
ting – et eksempel i Glomfjord kan 

være at lasten er sensitiv for regn, og 
da må lastingen stoppes umiddelbart, 
med alle endringene dette innebærer, 
og i tett samarbeid med Yara, forklarer 
Tom O.
- Så, det er en levende og hektisk bran-
sje der mye må håndteres ad hoc, ting 
kan ikke vente. 

To fornøyde karer
Kjetil Kristensen, bosatt på Ørnes, 
har altså allerede 11 år bak seg som 
skipsagent i Glomfjord. 
- Jeg kommer fra et selskap med 
25.000 ansatte, så det er jo en over-
gang å komme til et med 18. Men nå 
har jeg fått hilse på alle, og er veldig 
fornøyd med min nye arbeidsgiver!
Glomfjord-kollega Stian Lundells kar-
riere som skipsagent er bare noen uker 
gammel, og fornøyd er også stikkordet 
for ham.
- Jeg hadde aldri vært i Glomfjord før, 
men er storfornøyd med å bo og jobbe 
her! Nydelig natur og et flott sted der 
jeg har fått en kjempegod mottakelse, 
smiler han.

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: Malin B. Ulsnæs

Med etableringen i Glomfjord mener 
vi at vi kan styrke muligheten til flere 
oppdrag – det er fortsatt veldig mange 
tonn som går inn og ut av Glomfjord 
Havn som vi ikke er involvert i.

TOM ENGØ"
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En vanlig, norsk ku slipper ut store mengder 
metangass, ved at den raper. Omregnet til 
CO2-ekvivalenter snakker vi om 5 tonn i året!

YNGVE OLSEN" - Arild, vi skal hilse fra sjefen (Knut 
Ivar Amundsen, red. anm.)! Han sier 
du har vært en lojal, dyktig og meget 
viktig mann for Bilfinger, og at du 
kommer til å bli savnet!
- Dét var godt å høre! Jeg Jeg har alltid 
vært opptatt av at vi er en arbeids-
gjeng, og at folk skal behandles likt. 
Jeg pleier å si at jeg kan stå i det meste 
av trøbbel, bare jeg er sammen med 
gode arbeidskamerater!

Viktig, men ferdig
Ferdig hos Bilfinger den 
ene dagen, full fart med 
fjøsmuren den neste. Arild 
Lundegård (62) har avslut-
tet et laaaangt kapittel 
som dyktig mekaniker – nå 
har han innledet et nytt. 
Heimhusan i sør…

Arild  Lundegård (62)

Oppvokst på gårdsbruk ved Kjeldal i Bjærangfjorden, og er yngst av de 6 barna til Elen 
og Einar – Odd (71) på Ørnes er den andre som fortsatt bor i Meløy. Yrkesskole med 
mekaniske fag i Glomfjord, og fra 18. januar 1977 ansatt som hjelpearbeider i mekanisk 
verksted i pakkeri, kai og lager hos daværende Norsk Hydro. Internt fagbrev som indus-
trimekaniker i 1982, og det offentlige om lag 10 år senere. Prosessoperatør hos REC 
Wafer Multi 2008-11, deretter ansatt hos Bilfinger fram til pensjonsavgang 30. april i år. 
Arild er gift med Anne Lundegård (også Bilfinger), og har barna Trine (f. 1981) og Kim 
Arild (f. -83) og bonusdatter Jannicke (f. -80) og i alt 5 barnebarn.

- Etter yrkesskolen søkte jeg jobben som avisbud hos Hydro. Den fikk jeg ikke, men om jeg ville 
bli hjelpearbeider på mekanisk i pakkeri, kai og lager? husker Arild Lundegård tilbake til 1976. 
Og smæsj, nå var plutselig over 45 år gått – Arild ble pensjonist i vår. Foto: Edmund Ulsnæs

Når nye folk kommer inn, 
så er det viktig å ta vare 
på dem, at de inkluderes 
med én gang og blir en 
del av arbeidsgjengen.

ARILD LUNDEGÅRD

Årene gikk, gitt
Tiden har altså gått så latterlig fort, 
at han med det alltid gutteaktige og 
brede smilet, Arild Lundegård, er blitt 
pensjonist! Og selv om han valgte å gå 
på 62 år, rakk han en såpass impo-
nerende karriere som 45 års arbeid i 
Glomfjord Industripark.
- At jeg skal være pensjonist, allere-
de……nei, det er nesten ikke til å tro! 
Men du vet, så lenge man er frisk og 
kan gå på jobb, så går liksom dagene 
og årene av seg selv, så….men nei - 
helt utrolig.
Han rister på hodet og gløtter ut av 
vinduet, ut fjorden. For sceneskiftet er 
gjort – her sitter Ny Næring i heim-
husan til Arild, langt unna kraner og 
bulkapparat, med god stemning og ei 
deilig lefse til kaffen. Mer om litt.

Ingen stor-kjeft
- Du har vært Bilfingers fremste 
ekspert på å vedlikeholde kraner, los-
seapparat og bulkapparat på Yara-kaia, 

men hva mener du selv har vært dine 
viktigste bidrag til bedriften?
- Nei, i all verden, hva skal jeg svare på 
dét?! sier Arild, og sender tanken en 
tur rundt i det trivelige kjøkkenet her i 
Bjærangfjord.
- Når nye folk kommer inn, så er det 
viktig å ta vare på dem, at de inklu-
deres med én gang og blir en del av 
arbeidsgjengen. Og jeg har aldri vært 
den som er størst i kjeften og skal be-
stemme, bare fordi jeg liksom er eldst. 
Men at ting er rett, folk skal behandles 
likt, og at vi jobber godt i lag, svarer 
den sympatiske eksmekanikeren.

Slettnes skal skinne
For om man tror det eller ei – Arild 
er historie, altså i Bilfinger, som viktig 
mekaniker. Om han har særlig tid til 
å tenke over den saken, er vi usikre 
på, for nå har vi nettopp gått runden 
gjennom låven og fjøset og sett på 
motorsykkelen og det lille uthuset, 
og….
- Først må fjøsmuren på hjørnet der 
rives og erstattes med en ny. Så skal 
bordkledninga på låven skiftes, og 
vi skal ha inn sånne svære vinduer i 
røstet der, og ja, jeg drømmer litt om 
låvefester, forteller Arild.
Slettnes ved Kjeldal er barndomshjem-
met til ham og de fem eldre søsknene. 
Småbruket der pappa Einar rodde fis-
ket og mamma Elen styrte heimhusan, 
har vært i både Odd og Bjarne sitt eie 
– storebrødrene. Men, er siden 2017 i 
Arild og kona Anne sitt eie, og sålangt 
er huset totalrenovert for pengene etter 
salget av hytta deres på Åmøya.
- Men det kan ikke bli bare arbeid! 
Jeg har aldri vært på Nordkapp, og 
nå drømmer jeg om å sette meg på 
sykkelen og dra nordover, smiler han 
og gnikker litt på Honda-en til ære for 
fotografen.

Å komme hjem
Han og Anne skal selge huset i Chris-
topher Kiellands vei i Glomfjord – har 
kjøpt leilighet i Taubaneveien. Og, 
skal bruke krefter og mye kvalitetstid 

ettpar fjorder og noen bygder lenger 
sør.
- Hva vil du huske best fra alle årene i 
Bilfinger?
- Først og fremst at vi har vært en fin 
gjeng i lag om ting. Og så var det godt 
å ha en jobb der jeg kunne komme 
hjem og være sammen med kona og 
ungene hver ettermiddag. Fra 2004 og 
i 2 år var jeg utleid fra Hydro til jobb i 
Nordsjøen, men tok ikke sjansen på å 
si opp, og dét er jeg fornøyd med.
- Kommer de på jobb til å ringe deg 
for å få hjelp – det er jo du som virke-
lig kan de der kranene?
- Hahaha, nei, der er det mye flinke 
folk, så de klarer seg nok veldig godt 
uten meg!

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: Tor Oscar Lillevold

"
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- Et slikt samarbeid mellom skolen og 
næringslivet gir ungdommen god innsikt i 
hvilke jobbmuligheter de har på hjemplas-
sen sin, forteller Ingebjørg Sandaa Bjør-
klund, formidlingskoordinator og miljøar-
beider hos Meløy Videregående skole.

5. mai sto et godt utvalg bedrifter klare på 
stand i Kulturhuset for å snakke med eleve-
ne som snart skal velge hvilken yrkesretning 
de skal velge etter ungdomsskolen. 
- Vi er veldig fornøyde med alle bedriftene 
som stilte på stand – og er glad for at de ser 
viktigheten i å være til stede på yrkesmessa, 
forteller hun.
- Skolen og næringslivet har et felles ansvar 
for å informere og vise ungdommene hva 
kommunen har å by på av jobbmuligheter, 
så vi håper absolutt at enda flere bedrifter 
deltar til neste år!
Men det er ikke bare et viktig arrangement 
for elevene – det er også en arena for å knyt-
te relasjoner imellom bedriftene og lærerne. 
- At lærerne har et godt forhold til bedrifte-
ne gjør jo at elevene får bredere utvalg når 
det kommer til utplassering, så det er veldig 
positivt!
Skolen er allerede godt i gang med å plan-
legge neste års yrkesmesse, og datoen er satt 
til 15. februar! 

Tekst og foto: Synne Bakken Ulsnæs

For alle første gang arrangerte 
Meløy videregående skole yrkes-
messe i Glomfjord. Samtlige 9. 
klassinger fra Meløy, Rødøy og 
Gildeskål var invitert.

Ingebjørg Sandaa Bjørklund

Vi er veldig fornøyde med 
alle bedriftene som stilte på 
stand – og er glad for at de ser 
viktigheten i å være til stede 
på yrkesmessa!

INGEBJØRG SANDAA BJØRKLUND

5. mai var kulturhuset i Glomfjord fullt av elever og bedrifter som deltok på årets yrkesmesse. Elevene gikk fra bedrift til bedrift for å lære 
mer om hvilke fremtidige jobbmuligheter de har i kommunen – og er nå mye bedre rustet til å ta valget om fremtidig yrkesretning. 

"

STATKRAFT PÅ MESSE
Statkraft stilte mannsterk på yrkesmessa og 
elevene fikk møte både kraftverksjef Fred 
Inge Kristensen, seniorrådgiver Kristen 
Selfors og seniorspesialist for geografiske 
informasjonssystemer (GIS) Aleksander 
Karol Gumos. 
- Jeg tror kanskje det er litt få som vet 
om Statkraft i Meløy-samfunnet og hva 
vi holder på med. Vi trenger ettervekst av 
ungdommer, og vi ønsker jo å ta inn lærlin-
ger som vi senere kan ansette fast - så det å 
være synlig på slike arrangementer er viktig 
for oss, fastslår Fred Inge. 
Bedriften med hovedbase på Fykan har 
nemlig et stort mangfold av arbeidsoppga-
ver, og har ansatte som jobber både lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. De drifter kraft-

INVIS PÅ MESSE

Fra INVIS var Bjørn Tore Hansen repre-
sentant, og hovedmålet var tydelig: Han vil 
inspirere ungdommen til å ta utdanning, for 
dét trenger vi i kommunen!
- Vi er jo en svært høyteknologisk bedrift, 
som jobber med spennende programmer og 
prosjekter – og vi trenger unge, friske hoder 
som forstår teknologien lett, forklarer Bjørn 
Tore. 
Prosjektene er mange, og ikke minst spred-
te... De ansatte hos INVIS reiser landet 
rundt på alle mulige oppdrag – alt fra olje-
plattformer til iskremfabrikker. 
- Å delta på et slikt arrangement gir oss mu-
ligheten til å gi elevene litt mer innsikt i hva 
vi holder på med, hvilket utstyr vi bruker 

Prosjektingeniør Bjørn Tore Hansen på stand for INVIS.

HALSAN PÅ MESSE
Også Terje Halsan AS var å finne på stand 
på årets yrkesmesse. Entreprenøren har i 
dag 18 ansatte, men er alltid på utkikk etter 
unge og lovende arbeidstakere!
- Rekruttering er selvfølgelig nøkkelordet 
når vi deltar på arrangementer som dette. 
Vi vil fortelle ungdommen om hvordan ar-
beidshverdagen er hos oss, og forhåpentligvis 
fatter de interesse i den grad at de vurderer 
yrkesvei i retning av det vi holder på med, 
forteller Håvard Jentoftsen, prosjektleder 
hos Halsan. 
Glomfjord-bedriften har stor variasjon i 
oppdragene sine, og er tett knyttet til indus-
triparken – som gjør at arbeidsdagene til de 
ansatte sjelden er like. 
- Vi holder på med utrolig mye forskjellig, 

Prosjektleder Håvard Jentoftsen, kontormedarbeider Maren Ragnvaldsen 
og lærling Hans Ingar Hillestad. 

verk lokalt, men har også en teknisk stab som driver support av 
oppgaver til Statkraft i hele Norge og utlandet, så mulighetene 
er mange. 

Tekst og foto: Synne Bakken Ulsnæs

– og ikke minst fortelle litt om alle de kule prosjektene vi har. 
Så håper vi selvfølgelig at de har oss i bakhodet når de skal søke 
jobb i fremtiden!

Tekst og foto: Synne Bakken Ulsnæs

og kan tilby en arbeidsplass som ikke er helt A4 – og det 
ønsker vi å formidle til elevene!

Tekst og foto: Synne Bakken Ulsnæs

YRKESMESSA 2022:

Viktige møter
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Det siste tiåret har et spektakulært 
byggverk i Fykandalen i Meløy fått en 
publikumsinteresse som aldri før i sin 
over 100-årige levetid. Fykantrappa 
er «bare» en anleggstrapp, men med 
kafédrift i Rallarbrakka og omfattende 
profilering i sosiale medier siden 2015, 
har folk strømmet til fra hele landet, 

Spektakulært attraktiv …og litt omstridt
Den ble plutselig Meløys største besøksattraksjon. Som 
måtte stenges, på grunn av risiko for ulykke. Nå setter 
Statkraft den i stand – men for å bevare, ikke åpne. 

Kraftverkssjef Fred Inge 
Kristensen, Statkraft. 
Foto. Edmund Ulsnæs

I fjor gjorde vi utbedringer på hengebrua, og fra i vår 
er vi i gang med den øverste seksjonen – hele trappa 
må dras 50-60 centimeter oppover.

FRED INGE KRISTENSEN

Vi har hatt et ganske stort budsjett for bevaringstiltakene 
vi nå gjør i Glomfjord, og dette må nok økes en god del. 

FRED INGE KRISTENSEN

til en helt spesi-
ell turopplevelse. 
NRK’s doku-
mentarfilmer 
«Glomfjellets 
hemmeligheter» 
(2012) og «Ope-
rasjon Muske-
dunder» (2018) 
bidro også. 
Lokalt er der-
med meningene 
mange rundt at 

Statkraft fra juni 2020 valgte å stenge 
Fykantrappa for godt. Faren for is- og 
steinras er for stor, og deler av trappa 
er i for dårlig stand til å garantere 
publikums sikkerhet.
- I fjor høst gjorde vi utbedringer på 

hengebrua over elva, og begynte på 
den øverste seksjonen – der må hele 
trappa dras 50-60 centimeter oppover, 
for å rette søylene, forsterke bardunene 
og avlaste kjettingen og rekkverket, 
forklarer kraftverkssjef Fred Inge Kris-
tensen for Ny Næring.
- Hvor mye investerer Statkraft i dette 
arbeidet?
- Det er krevende arbeid i bratt ter-
reng, og vi må jobbe trygt, så ja, dette 
koster en god del. Men vi ønsker ikke 
å oppgi summer. Vi har hatt et ganske 
stort budsjett for bevaringstiltakene 
vi nå gjør i Glomfjord, og dette må 
nok økes en god del, blant annet for 
bevaringen av Fykantrappa.

Trappa ble saumfart
- Foreninger, lokalpolitikere og enkelt-
personer har reagert på stengingen, og 
mener at Statkraft bør sørge for å få 
trappa åpnet igjen?
- Ja, vi har forståelse for dette, og vi 

har hatt dialog med mange, ikke minst 
Meløy kommune. Men, det er for stor 
risiko å la den være åpen, vi kan ikke 
gamble med folks sikkerhet. Da vi fikk 
rapportene fra geolog og ingeniørsel-
skap, skjønte jeg umiddelbart at den 
måtte stenges. De saumfarte trappa, 
og jeg tror nok ikke folk flest er klar 
over hvor dårlig forfatning den er i, og 
hvor rasfarlig det er i området. Vi kan 
bare være glad for at vi har unngått 
personskader.
- Men nå utbedrer dere?
- Det stemmer, vi tar seksjon for sek-
sjon med utgangspunkt i rapporten, 
men blir nok ikke ferdig i år. Gjennom 
vår landsverneplan og overfor Riksan-
tikvaren har vi forpliktet oss til å beva-
re trappa som et viktig kulturminne. 
- Men altså ikke for å åpne den for 
allmennheten igjen – dét vil ikke skje 
så lenge den er i Statkrafts eie.

Ikke sannsynlig
For den uinnvidde: Fykantrappa er en 
fjelltrapp beregnet på anleggstrafikk. 
Statkrafts kraftverksgruppe bruker 

Den opprinnelige Fykantrappa ble bygget for over 100 år siden, og går så godt som rett opp fjellveggen i 1.132 trinn. Turen er en spektakulær opplevelse, og med markedsføringen i sosiale medier 
siden 2015 er det nok ikke overraskende at interessen for den tok helt av, i hele Norge. Nesten årlig oppstrå det imidlertid frostsprenging eller små og større isras som drar med seg steinblokker, 
og gjennom årene er trappa påført mange skader. Statkraft, som eier anleggstrappa, gjør jevnlige reparasjoner, men snømengdene om vinter deformerer trappa, og andre naturkrefter og hyppig 
bruk fører til råte og slitasje i treverket mange steder. «Selv med gjennomføring av større fjellrensk, sikring, overvåking og stenging deler av året, vil det fortsatt være fare for at steinblokker kan 
løsne og skade folk. Ulike tiltak vil begrense sannsynligheten, men ikke garantere at de ikke vil komme, uten forvarsel og når det er mange personer i trappa samtidig» heter det i geologirappor-
ten fra Talus AS i 2020. Foto: Tor Oscar Lillevold"

"andre veier og transport inn i fjellene, 
men selskapet har likevel vedlikeholdt 
og gjort reparasjoner ved ras og slitasje 
– de siste årene fordi trappa skal beva-
res med dagens utseende. Føringene 
for bevaring gjør det også umulig å 
bygge den om slik at den tilfredsstiller 
kravene til en kommersiell ferdsel-
strapp for turisme og folk flest. 
- I Statkrafts eie – er det mulig at 
andre overtar den?
- Det er det faktisk, og vi har hatt 
interessenter som spør oss. Men da må 
også risikovurderingene og ekspertrap-
portene overtas. For vår del tenker vi 
ikke økonomi i vårt bevaringsarbeid, 
men det blir et stort vedlikeholdsob-
jekt hvis noen skal overta og holde 
trappa åpen. Vi setter oss ikke på bak-
beina, men det må i såfall store krefter 
til, og en slik løsning er kanskje ikke 
sannsynlig pr. i dag.

Tekst: Edmund Ulsnæs
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SEKSJON 4: RETTSTREKK 
PLUSS OVERHENG
Kritiske skader i søyler, avstivninger og 
fjellfester – store inngrep nødvendig. All 
trafikk stanses. Svært eksponert terreng, 
en ulykke kan få alvorlige konsekvenser. 
Andre råd: bytte ut deler som har råte, og 
bolter med redusert tverrsnitt.

Fykantrappa

Anleggstrapp opp fjellsiden fra Fykandalen 
til om lag 460 meters høyde over havet ved 
Nedre Navervatn. Fykantrappa har 1.132 
trappetrinn, og ble påbegynt under den aller 
første kraftutbyggingen i Glomfjord, fra 1912. 
Trappa var opprinnelig fjell-adkomst for 
anleggsarbeidere og personell fra Glomfjord 
Kraftverk, og ble mindre brukt da trallebane 
og taubane kom i drift etter få år. I vår tid er 
den blitt godt vedlikeholdt som anleggstrapp 
for Statkraft, og har lokalt vært en godt kjent 
turopplevelse. Fra 2015 tok interessen seg 
kraftig opp, da næringsdrivende satte i stand 
kafé i Rallarbrakka, og formidlet krafthisto-
rien for besøkende. I 2019 skal over 10.000 
personer ha signert i gjesteboka. Siden juni 
2020 er Fykantrappa fysisk stengt for allmenn 
ferdsel, etter at en ekstern tilstandsanalyse 
påpekte flere kritiske skader, og rasfare. I 
Statkrafts landsverneplan tilhører Fykantrap-
pa verneklasse 2, som er bevaringsverdig.
Tekst: Edmund Ulsnæs

SEKSJON 2: TRAPP OPP 
BRATT KLIPPE
Kritiske skader i søyler, avstivninger og 
fjellfester – store inngrep nødvendig. All 
trafikk stanses. Svært eksponert terreng, 
en ulykke kan få alvorlige konsekvenser. 

SEKSJON 1: HENGEBRU
Ingen kritiske skader registrert. 
Andre råd: rense kabelforankring for 
jord, forsterke waiere for horisontal 
avstiving.
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SEKSJON 5: LANGSTREKK 
FRA OVERHENG TIL TOPPEN
Store inngrep nødvendig. Trappa trekkes 
opp for å avlaste kjetting og rekkverk, og at 
søylene blir vertikale igjen. Utbedre skader 
i trappevangen, nye barduner.
Andre råd: opprinnelige bolter og skjøte-
stykker skiftes.

SEKSJON 3: SVINGEN
Ingen kritiske skader, moderate repara-
sjoner. Andre råd: fjerne tvangskrefter 
(‘påstand’) i søyler. 



Reipå Knuseri opplever stort trøkk med mange store oppdrag i Bodø, Gildeskål og Meløy. For 
å kunne rekruttere fagfolk og håndtere voldsom prisvekst, velger maskinentreprenøren å øke 
staben, utvide nedslagsfeltet sitt og innføre en helt ny arbeidstidsordning.

Ny Næring mars 2022

- Det er jo sånn de store har gjort det 
ganske lenge – mens det er litt mer nytt 
for oss her på bøgda, fastslår daglig leder 
og eier i Reipå Knuseri AS, Frank Robert 
Svendsgård.
- Men, skal vi finne folk nok til å kjøre 
oppdragene våre, må vi tenke litt nytt. 
2 uker på, 2 uker av. Altså 12-14 forlenge-
de arbeidsdager i strekk, men så en tilsva-
rende lang og sammenhengende periode 
hjemme på fri. Slik rigger Reipå Knuseri 
seg om, med ny arbeidstidsordning.
- Og det henger sammen med at vi ser at 
vi må vokse oss større og ta oppdrag i et 
mye større område enn før. Så i vår har 
vi ansatt i alt 9 nye, slik at vi i sommer 
passerer 30 ansatte i bedriften.

Pendling er løsningen
- Én ting av gangen: hvorfor ny arbeids-
tidsordning med 14-dagersturnus?
- Vi finner jo ikke folk, så de må vi hente 
fra resten av landet. Og hva har vi å tilby 
dem hvis de skulle flytte hit? Ingenting! 
Her finnes jo verken boliger eller ledige 
tomter å oppdrive, og jeg ser ingen vilje 
til å tilrettelegge?! Så, uansett hvor godt 
de måtte like seg her, får vi dem ikke til å 
flytte hit. Da må vi heller kjøre turnuser 
som gjør at de kan pendle, forklarer han.
Knuseriet har i vinter derfor ansatt 
to bergsprengere fra Kirkenes, og nå 
er andre borteboende på tur inn – på 
gravemaskin og andre maskiner. Med bo-
sted-adresse utenfor Meløy og Gildeskål. 

Knuser til med ny ordning
Reipå Knuseri setter inn alle hestekrefter mot 
rekrutteringsproblemer og avsindig prisvekst. 
Løsningen er større nedslagsfelt og en arbeidstids-
ordning der ansatte kan pendle fra hele landet. 

Og hva har vi å tilby dem 
hvis de skulle flytte hit? 
Ingenting! Her finnes jo 
verken boliger eller ledi-
ge tomter å oppdrive!

FRANK ROBERT SVENDSGÅRD

Bedriften dekker kostnaden ved reiser.
- Så må vi prøve ut disse ordningene over 
litt tid – at vi klarer å sette dette godt i 
system og serve arbeiderne til enhver tid. 
Vi må jo unngå at vi plutselig står der 
uten arbeid til folk, eller uten folk til et 
prosjekt.

Presterer å øke
- Turnusordningen – bedre for alle?
- Ja, egentlig. Det gjør at det går greit å 
pendle, nesten uansett hvor du bor. At 
folk jobber sammenhengende over lengre 
perioder, og så avløser hverandre, gjør 
at bedriften får utnyttet maskinparken 
bedre. Vi får på en måte dobbelt med 

timer på maskinene. 
Og kortere gjen-
nomføringstid på 
prosjekter – ja, det 
er mange fordeler. 
Turnusordningen 
gjør også at de ansat-
te slipper unna med 
å jobbe rundt 140 
timer i måneden, 
mot om lag 160 
timer med vanlig 
arbeidsuker.
- Og midt i alle 
rekrutteringspro-

blemene klarer dere altså å utvide staben 
ganske kraftig?
- Vi har ansatt i alt 7 nye i vinter og vår, 
som blir 9 før fellesferien setter inn – og 
blant disse er det en ny lærling i anleggs-
maskinførerfaget. 
- Så ja, vi vokser, og har nå tatt på oss 
to nye jobber i Bodø, for Arva og Bodø 
kommune. Så er det bare om å gjøre å 
holde kostnadene mest mulig nede, for 
det er ikke så lett å få god inntjening etter 
de store prisøkningene.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs"
Frank Robert 
Svendsgård

«
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- En reise tur/retur fra for eksempel 
Finnmark til Meløy - dét utgjør ikke så 
langt fra månedsavdraget på et huslån. 
Det hadde jo ikke vært noe problem for 
oss å heller gi dette i bo-støtte, hvis folk 
kunne flytte hit, smiler Frank Robert 
Svendsgård.

- Men her finnes ikke tomter å bygge 
hus på! Meløy kommune må tilretteleg-
ge tomter, i det minste noen få, slik at 
folk kan få bygge der de ønsker!
- Enten det er Ørnes, Neverdal, Reipå eller 
ellers – noen få tomter hvert sted kan man 
få til, bare ved å forlenge dagens infrastruk-

tur litt. Og dette kan ikke være en voldsom 
sak å få til – hvis Meløy kommune mener 
alvor med rekruttering og tilflytting, må 
det være mulig å få dette gjort uten at det 
skal ta så endelig med tid!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

"
"

At folk jobber sammenhengende over len-
gre perioder, og så avløser hverandre, gjør at 
bedriften får utnyttet maskinparken bedre. 

FRANK ROBERT SVENDSGÅRD

Det hadde jo ikke vært noe problem for oss å heller 
gi dette i bo-støtte, hvis folk kunne flytte hit.

FRANK ROBERT SVENDSGÅRD

Med sin nye arbeidstids-
ordning betaler Reipå 
Knuseri pendler-utgif-
ter for ansatte utenfor 
Meløy-regionen. Men…

Eksempel på tettsted i Meløy: - Meløy kommune må kunne tilrettelegge noen få tomter slik at folk kan bygge, der de ønsker, mener Reipå Knuseri-eier Frank Svendsgård
- Skal vi se, vi bruker 500.000 liter 
diesel i året, og den har økt med ca 10 
kroner literen siden krigen i Ukraina 
brøt ut….summerer Frank Robert 
Svendsgård.
- Så ja, dette gir en merkostnad for 
oss på 5 millioner kroner. Og så er det 
sprengstoff, skal vi se…
Entreprenørbedriften hans, Reipå 
Knuseri AS, trenger 30-40 tonn 
sprengstoff i året. Prisene har økt med 
flere hundre prosent på kort tid.
- Vi får merkostnader på 1,5 millioner 
i året, fortsetter han.

Mange bukker under
- 6,5 millioner i økte kostnader, bare 

Større, for å leve
6-8 millioner kroner i 
merkostnader, nesten over 
natta. Dette er konsekven-
sene av krig og prisøkning 
for den viktige aktøren i 
Meløys næringsliv.

Reipå Knuseri opplever i år gedigne kostnadsøkninger. Oppskriften for videre liv er å bygge seg større.

Jeg tror det er mange, mange i 
transport og anlegg som ikke vil 
klare å betale lønninger framover – 
de kommer til å bukke under.

FRANK ROBERT SVENDSGÅRD"
på diesel og sprengstoff – dette får 
konsekvenser?
- Vi er vant til store utfordringer, så jeg 
mister ikke nattesøvnen, sånn sett. Vi 
kom ned med beina på bakken etter 
korona, selv om det tærte godt på. 
Krigen har ødelagt mye, og vi vet ikke 
konsekvensene ennå. Men ja, jeg tror det 
er mange, mange i transport og anlegg 
som ikke vil klare å betale lønninger 

framover – de kommer til å bukke under 
i sommer. Transportører til dagligvare-
bransjen vil kanskje bli de første.
- Enn dere? spør vi i Ny Næring.

Må vokse
Reipå Knuseri AS er, i likhet med kol-
leger og konkurrenter som Terje Halsan 
AS og John Kildal og Sønner AS, på 
topp 15-lista i Meløy. Altså omset-

ningstall for virksomheter med lokalt 
eierskap. Knuseriet omsetter jevnt for 
30-40 millioner kroner hvert år.

- Vi må for 
eksempel handle 
inn mye tidligere, 
så vi får kostnader 
på oppdragene 
kanskje et helt år 
før vi får de første 
betalingene. Så 
det må planleg-
ges enda bedre, 
og ses nøye på 
marginene i alle 
kontrakter.

- Sånn ellers så er løsningen for oss å 
skreve enda mer. Altså få flere bein å 
stå på, ta oppdrag i et større område, 
vokse mer som bedrift for å kunne bli 
solid nok til å få hjulene til å gå rundt 
og overleve, forklarer Knuseri-eieren 
og -sjefen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Frank Robert 
Svendsgård
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SYNLIG OG VIKTIG: han kunne nok ikke utføre jobben sin sånn helt i det skjulte, Kolbjørn Rendal i gravemaskinen. For da Terje Halsan AS rykket ut på viktig 
jobb for Veidekke AS i dagene etter 17. mai – da var det i nokså tett trafikert terreng. Nær Sildvika mellom Selstad og Setvika – altså i Glombergan – der måtte 
utglidning av fylkesvei 17 mot Glomfjorden stoppes. «Krisetiltaket» var å etablere ny veiskulder, og Kolbjørns kolleger kjørte inn om lag 900 kubikkmeter stein 
som han pakket og plastret på plass. For publikum ble anleggsjobben merkbar ved noe såpass uvanlig i Meløy som: lysregulering. Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: 
Tor Oscar Lillevold

LITEN, MEN VIKTIG: den måler ikke mer enn ca. 2x2 meter, den nye nettstasjonen med grønn bordkledning bak disse 3 herrene – vi befinner oss i Storhaugvei-
en, som ligger ved Våtvik på Ørnes. Men, stasjonen er desto mer viktig! - Mange skal ha elbil-lader i dag, og kundenes krav til spenningskvalitet er høyere enn 
før – og kravet til strømforsyning uten avbrudd, forteller prosjektleder Jan Tore Svendsgård (foran) hos Meløy Energi AS. Ruben Skjellstad (t.v.) og Vidar Hansen 
var utførende på oppdraget i fjor høst, som ble utført for Meløy Nett AS. Kort fortalt er den gamle nettstasjonen oppe ved fylkesveien erstattet med en ny som 
ligger mer midt inne i boligfeltet.  – Dette betyr bedre spenningskvalitet for mange, opplyser Jan Tore. Og sier at oppdraget er relativt komplisert, der både 
gammel og ny stasjon må være i drift samtidig, for at kundene skal oppleve minimalt med strømavbrudd. Flere hundre meter med ny kabel måtte i bakken 
langs og under veibanen, før kundene i området ble flyttet over til ny-stasjonen, i små porsjoner. - Den gamle stasjonen var en av våre eldste – fra slutten av 
1970-tallet, og helt utslitt. Når vi nå fikk tomt til denne stasjonen mellom to bolighus, har vi også vært opptatt av det estetiske i nabolaget – vi har blant annet 
forlenget en støttemur og sørget for å ordne fint rundt det lille bygget, understreker Jan Tore. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs    

www.is-norway.bilfinger.com
Kontakt:  Knut Ivar Amundsen  |  957 73 294  |  knut.i.amundsen@bilfinger.com  |  Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord

BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY AS 
GLOMFJORD

Plate  |  Rør  |  Sveis  |  Mekanisk  |  Maskinering  |  Bygg og anlegg  |  
Elektro  |  Automasjon  |  Prosjekttjenester  |  Modifikasjoner

Glomfjord
Porsgrunn  |  Bamble  |  Rjukan  |  Holmestrand

Kristiansand  |  Sunndalsøra  |  Høyanger
Årdal  |  Odda  |  Karmøy  |  Mosjøen

DIN LOKALE 
VEDLIKEHOLDS-,  
SERVICE- OG 
PROSJEKTPARTNER
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- Hagelaget har eksistert i hele 38 år, men aktivi-
teten har avtatt med årene. Nå prøver vi å blåse 
litt mer liv i det – for vi vet jo at det finnes mange 
som er hageinteresserte, forteller Anne Mette 
Meidelsen, styreleder i Meløy Hagelag. 
Og Solhaug stilte med lokaler, kaffe, kake og inspi-
rasjonsforedrag fra ASAK Miljøstein. Frank Moan 
fortalte og viste medlemmene alle mulighetene 

rundt stein i hagen.    
- Vi ønsker å være et hagelag der medlemmene kan 
få inspirasjon og ny kunnskap når vi samles, og 
derfor satt vi stor pris på at Anita tok initiativ til en 
slik kveld med faglig innhold, forteller Anne Mette.

Tekst: Synne Bakken Ulsnæs
Foto: Prikkenoverien

Et givende samarbeid
Meløy Hagelag har fått nytt styre, med 
betydelig lavere gjennomsnittsalder – 
og har doblet antall medlemmer siden 
februar. Solhaug Byggevare er ny sam-
arbeidspartner, og i mai ble det inspira-
sjonskveld i butikken!

F.v. Nestleder og styreleder i Meløy Hagelag: Sverre Birkelund og Anne Mette Meidelsen, Frank Moan fra ASAK, daglig leder hos Solhaug Anita Taraldsen og fagansvarlig Kent-Ole Hansen. 

BANER BEVARES: to banestasjoner i Fykandalen ved Glomfjord er flotte tidsbilder på en tid som har vært, og en uvanlig viktig del av Meløys historie. Det ene 
bygget er startpunktet for den tidligere gondalbanen som ble brukt på 1960- og -70-tallet, det andre er det tilsvarende for «Kibba» - lasteplattformen som 
fraktet demontert utstyr under kraftutbygging og vedlikehold til fjells. I dag er begge fredet i verneklasse 1, som betyr: - At hvis vi skal skifte eller endre noe, 
må vi søke om det. Nå sandblåses alt av metall på byggene, og males opp, og en del ødelagt treverk rehabiliteres, pluss at vi bytter noen knuste vinduer. Selve 
«Kibba» og gondolen pusses også opp og blir utstilt der, opplyser seniorrådgiver Kristen Selfors i Statkraft. Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Tor Oscar Lillevold

BLANT DE STØRSTE: Nexans, den internasjonale leverandøren av kraft- og kommunikasjonskabler, er hjørnesteinsbedriften på Rognan, og et lokomotiv i næ-
ringslivet i Salten. Dessuten: - Nexans er blitt en av våre største oppdragsgivere, og slike kunder ønsker vi å ha formelt kunde-leverandør-møte med, forteller 
daglig leder Pål Einar Olsen hos INVIS. Dette var foranledningen til vårt bilde i forrige uke, da disse tre karene etter felles lunsj satte seg til møtebordet. - At vi 
la vårt første slike møte til Glomfjord var rett og slett at de lenge har ønsket å besøke oss, og nå fikk vi det endelig til å passe! sier Pål Einar (t.h.). Nexans-re-
presentantene er prosjektleder Sverre Kristiansen (t.v.) og teknisk sjef Tom Eirik Toften. Engineeringbedriften INVIS har fra august 14 ansatte, og har base i 
Glomfjord Industripark. Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Tor Oscar Lillevold.
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Den verdifulle 
stansenDa Glomfjord stoppet opp - Bedre planlegging i år, og derfor lavere stressnivå, 

mener produksjonssjefen.

Frank-Robert Eriksen, 
produksjonssjef hos Yara 
Glomfjord. Foto: Edmund 
Ulsnæs

Fra orkesterplass på Glomfjord Torg kunne 
hvem som helst få direkteoverføring av spek-
takulære løft av enorme rør, i 50-80 meters 
høyde. Sjekk den krana, da! Vårt bilde: 29. 
mai klokka 11.44.

I Ny Nærings utgave i mai 2020 gratulerte vi Veronica Tvenning og 8 andre med læreplass i kjemiprosessfaget hos 
Yara Glomfjord. Her ser vi Veronica under årets revisjonsstans, i ferd med å stenge syretilførselen til fabrikken. Vårt 
bilde: 28. mai klokka 08.20.

De innpå to ukene der det er 
drypp-stille fra syretårnene, men like-
vel full fres fra tidlig til sent inne i fa-
brikkene, er over. Den viktige produk-
sjonen av mineralgjødsel i Glomfjord 
er i gang igjen, etter årets som vanlig 
super-hektiske revisjonsstans. Den 
som skal optimalisere fabrikkene for et 
nytt år med produksjon og utskiping 
av over 800.000 tonn ferdigvare.
- Mens vi i fjor hadde en del småtrøb-
bel og forsinkelser på vedlikeholdet 
under stansen, var det nok i år gjort 

en enda bedre 
planlegging i 
forkant. 
- Dette mer-
ket vi godt, 
ved at det 
ble et lavere 
stressnivå, 
mener pro-
duksjonssjef 
Frank-Robert 
Eriksen i Yara 
Glomfjord.

Ros på sin plass
Revisjonsstansen er den årlige og 1-2 
uker lange stoppen i gjødselfabrikken, 
den som ellers produserer syre, mine-
ralgjødsel og kalksalpeter 24-7, 365 
døgn i året. I overgangen mellom mai 
og juni hentet Yara i år inn om lag 150 
fagfolk fra Bilfinger og en rekke andre 
firmaer, til non-stop vedlikehold, 
døgnet på tamp.
- Fabrikkene ble kjørt opp igjen helgen 
4. og 5. juni, men en del jobber 
fortsatte og ble sluttført i uka etterpå, 
opplyser Frank-Robert.
- Og ros til vår egen stab for stort 
engasjement for å holde tidsplanen på 
sine driftsoppgaver under stansen!

F. eks tørketrommel
Det ordinære innholdet i stansen 
er flere hundre små og middels 
store, rutinemessige  vedlike-
holdsoppgaver. I tillegg kommer 
en rekke større og mer krevende 
oppgaver, for eksempel skifting av 
prosessutstyr som ny granulator 
på løype 2 i år, eller ulike ombyg-
ginger og forbedringer. 
- En typisk stor jobb i år var at vi 
byttet deler av tørketrommelen 

på løype 2 i fullgjødselfabrikken. 
Og byttet ut en oppslutningstank 
på 150 kubikkmeter, og en på 20 
kubikk. I syrefabrikken hadde vi 
blant annet revisjon på den ene 
nitrosekompressoren i syre A, og 
skiftet et stort vannrør i ABS-tår-
nene i syre B, forteller han.

Tekst: Edmund Ulsnæs 
Alle bildene: Tor Oscar Lillevold

Mens vi i fjor hadde 
en del småtrøbbel og 
forsinkelser på vedlike-
holdet under stansen, 
var det nok i år gjort en 
enda bedre planlegging.

FRANK-ROBERT ERIKSEN

«
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Fabrikkene ble kjørt opp igjen helgen 
4. og 5. juni, men en del jobber fort-
satte og ble sluttført i uka etterpå.

FRANK-ROBERT ERIKSEN

En annen «heeeeeele året»-leverandør til Yara Glomfjord er Terje Halsan AS. Transport 
og tunge løft er en spesialitet, og her løftes det ny kjettingknuser – den som sørger 
for å knuse eventuelle klumper i råstoffene – som skal på plass i fullgjødselfabrikkens 
tørrdel. Vårt bilde: 31. mai klokka 09.08.

De er neppe påtagelig engstelig i høyden, karene i kurven der oppe (storbildet til 
høyre.) Et digert, nytt rør skal inn i ABS-tårnene i syrefabrikken, og her forberedes 
kuttingen av ett av de gamle. På det lille bildet er det Richard Andersen fra Bilfinger og 
Rune Olufsen fra Hansen Maskin og Transport som løfter bort gamle rør. Våre bilder: 29. 
mai klokka 15.13 og 27. mai klokka 11.37.

Ei gammel vifte løftes ut av fabrikken. I hovedrollen: Hansen Maskin og Transport AS. 
Vårt bilde: 27. mai klokka 13.47.

ALT er digert når Nordlandskrana her løfter ut den gamle tank 105, en såkalt oppslutningstank for fullgjødselfabrikken, våtdel, 
og erstatter den senere med en ny med kapasitet 150 kubikkmeter. Og de ansvarlige er: (f.v.) Torstein Juvik (IMTAS), Rony 
Benjaminsen (Multiconsult), Alexander Hammersgård og Ali Alomar (begge Yara Glomfjord). Våre bilder: 28. mai klokka 11.50 og 
11.55.

Da Glomfjord stoppet opp

«
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Bilfingers kvinner og menn er viktige for gjødselfabrikken hele året – så klart også 
under revisjonsstansen. Her ser vi for det første Ulf Nikolaisen (t.h.), takket av som 
pensjonist i Ny Næring i mars, men «selvsagt» hentet inn igjen til stansen. I maskinen 
Jan Ove Steindal – karene klargjør for nytt gulv og fundament for ny granuleringsskrue 
på løype 2 i fullgjødselfabrikken. Vårt bilde: 26. mai klokka 12.25.

Trond Fjærem er driftsleder i syrefabrikken. Under en stor vedlikeholdsstans har han viktige 
oppgaver i å følge opp sikringsarbeid for tanker og rør – her sjekker han at det er trygt og fritt 
for giftige gasser. Vårt bilde: 27. mai klokka 08.46.

Godt avsperret for sikkerheten, når gammelt og utrangert prosessutstyr løftes opp og ut av 
fabrikkbygningene. Skrotdunken blir innholdsrik når utstyret samles for gjenvinning hos Terje 
Halsan AS. Våre bilder: 31. mai klokka 12.38 og 1. juni klokka 13.24.

Det svenske firmaet KILN Service var også på plass med en stor delegasjon – her ser vi anlegg-
sleder Robert Eklund (foran) og hans 9 menn. Deres oppgave bestod i å renovere og skifte slitte 
deler i mantel og løpering for tørketrommelen på løype 2 i fabrikken. Vårt bilde: 24. mai klokka 
08.26.

De lokale leverandørene spiller også en viktig og stor rolle. Her ser vi fagfolk fra Polarplast som 
monterer nye kjølere i fullgjødselfabrikkens tørrdel, og sammen med Terje Halsan AS.

Slutt for i år: denne blide gjengen kan avslutte årets revisjonsstans med hyggelig marsipankake 
fra Yara Glomfjord. Vi ser ansatte fra Tratec, som fra basen på Sørlandet leverer tjenester innen 
elektrisk, rør, automasjon og mekanisk arbeid. Vårt bilde: 2. juni klokka 11.31.

Imtas AS i Mo i Rana har vokst seg store på prosjektering og mekanisk vedlikehold, og har 150 
ansatte med avdelinger i både Bodø og Harstad. Her skjærer deres mekaniker Dennis løs gamle 
rørdeler i våt del av fullgjødselfabrikken. Vårt bilde: 28. mai klokka 08.11.

Meisel og hammer er liksom ikke helt nok når et helt fabrikkgulv må åpnes – de store gutta må 
nok inn. Her skal det utbedres skader på hovedkanalen for drenering av vann. Vårt bilde: 31. 
mai klokka 09.54.

Om lag 150 innleide deltok under revisjonsstansen 2022 – mange av dem kom langveis-
fra. Og bare blide fjes å se – kanskje er det maten fra MBS-kantina som gjør utslaget? Her 
ser vi arbeidsfolk fra Miras Solutions i Mo i Rana. Vårt bilde: 1. juni klokka 11.04.

Bilfingers kvinner og menn er viktige for gjødselfabrikken hele året – så klart også under revi-
sjonsstansen. Her ser vi for det første Ulf Nikolaisen (t.h.), takket av som pensjonist i Ny Næring 
i mars, men «selvsagt» hentet inn igjen til stansen. I maskinen Jan Ove Steindal – karene 
klargjør for nytt gulv og fundament for ny granuleringsskrue på løype 2 i fullgjødselfabrikken. 
Vårt bilde: 26. mai klokka 12.25.

Da Glomfjord stoppet opp

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET 6564



Elektrikeren startet sin karriere ved 
Meløy videregående skole – elektro-
linja, etter å ha flyttet til Meløy fra 
Eidsvoll som 17-åring. 
- Mamma og pappa skilte seg og tok 
en unge hver. Så da ble jeg med pappa 
hit til Meløy ettersom det er her han er 
i fra og så ble lillebroren min igjen hos 
mamma på Eidsvoll, ler Kristoffer.

Bygge på
Etter ferdig skolegang i Glomfjord 
fikk Kristoffer tilbud om læreplass 
hos Meløy Elektro og var lærling der 
i to og et halvt år. Med ferskt bestått 
fagprøve fikk han tilbud om fast jobb 
som elektriker i bedriften.
- Det var supert, det er fint å kunne byg-
ge videre på alle de tingene man har lært 
i læretiden. Og nå har jeg jo fått utvidet 
ansvar i forhold til elbil-ladere så det er 
veldig gøy, smiler han. 
For elbiler har blitt mer og mer populært 
de siste årene, og spesielt etter nyttår 
har Kristoffer merket en «boom» blant 
kunder som ønsker ladere installert. 

Hektiske dager
- Det er mange forskjellige kunder. Alt 

- Det er spennende å 
kunne spesialisere seg litt 
innenfor en bestemt greie 
og bli ordentlig god på 
det! Kristoffer Johnstad 
Hansen (21) har hoved-
ansvar for montering og 
vedlikehold av el-bil lade-
re for Meløy Elektro.

Det er hektiske dager og mange ladere som skal monteres. Den jobben tar Kristoffer på strak arm!

fra Meløy kommune og store bedrifter 
til privatpersoner. Det er fint å kunne 
jobbe med noe hvor man kjenner 
at man bidrar i hverdagen til folk! 
Uttrykker han. 
- Jobben krever en del av meg, spesielt 
tid. Det er omfattende arbeid og 
mange kunder, så det blir en del å 
gjøre. Det er hektisk for tiden, spesielt 
ettersom drivstoff-prisene har økt. Det 

blir innimellom lange dager, men det 
må man regne med! 

Fullt tempo
- Jeg trives enormt godt på jobb, det er 
koselig hver eneste dag. Man blir som 
en familie, og det synes jeg er veldig 
fint, forteller han.
Fremover fortsetter jobben med å 
montere ladere i fullt tempo. Nå har 

det etter hvert dukket opp hurtigladere 
både på Ørnes og i Nygårdsjøen.
- Vi begynner å bli godt dekt opp nå 
i Nord-Norge, så den rekkeviddeang-
sten mange har kan man pakke bort, 
avslutter han med et smil.

Tekst: Malin B Ulsnæs
Foto: Synne B. Ulsnæs

BARE ETT PROBLEM: - Det meste går bra i Meløy. 
Bortsett fra at vi ikke klarer å opprettholde folketallet! 
sa Bjørn Sleipnes i lunsj-presentasjonen sin 29. mars 
i år. Anledningen var banken DNB sin presentasjon av 
den årlige Indeks Nordland for næringslivsledere og 
andre i Meløy – og der Bjørn bidro med Indeks Meløy 
– tilstandsrapporten han de siste årene har laget i 
samarbeid med Meløy kommune. - Meløy hadde 3.250 
sysselsatte i fjor – 350 mer enn for få år siden. Likevel 
mistet vi 41 innbyggere i fjor, og går i minus så langt 
i år. Fødselsoverskuddet var minus 12, mens det på 
1950-tallet lå på rundt 120 i pluss, opplyste Bjørn. 
Meløy hadde ved starten av dette året 6.214 innbygge-
re. Vårt bilde er fra en annen anledning. Tekst og foto: 
Edmund Ulsnæs

Lader opp
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Ikke helt 
planke, nei
For en erfaren entreprenør er det jo litt plankekjøring, gigantprosjektet 
i Reipå Havn. Men, så dukket det opp nye utfordringer….. 

Nåja, kirkespiret er kanskje høyere, men Reipås tak – det finner vi fra nå i Reipå Havn. Den 
nye båthallen til Fore Båt- og Motorservice bygges av Moldjord Bygg og Anlegg, og tar den 
spennende utviklingen ab fiskerihavna et nytt skritt videre.

- Ikke lett å ta høyde for stålpriser som stiger med 50-60 prosent, vedgår prosjektleder Kåre Eggesvik i Moldjord Bygg og Anlegg.

Nå har vi vært fullbooket i flere år, og hadde ikke flere 
vekstmuligheter, uten å gjøre denne investeringen. 

DANIEL KRISTENSEN

Daniel Kristensen (36) kikker opp på 
sola, der han sitter i fjærsteinan. Her 
det hele begynte i 2006.

I det store bildet: mesterlig byggearbeid. Daniel Kristensen er 
eier og daglig leder i den etter hvert meget betydelige bedriften 
Fore Båt- og Motorservice.
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- Nå etter 17. mai har det vært viktig å få gulvet 
ferdig, slik at de andre fagene og entreprenørene kan 
komme inn, opplyser prosjektleder Kåre Eggesvik i 
Moldjord Bygg og Anlegg.
Som er i relativt skarp rute som hovedentreprenør, 
for et på alle måter digert oppdrag i Reipå Havn. 
Moldjord leder nemlig underleverandører som Finneid 
Sveiseverksted, Ørnes Blikk, Bravida, Svartisen VVS 
og Malermester Engen – i byggingen av den 18 meter 
høye båthallen med tilhørende verksted og kontorlo-
kaler. Når Kåre sier gulv, snakker vi 1.300 kvadratme-
ter industrigulv som tåler båter som veier opptil 220 
tonn. Pluss 200 kvadrat «vanlig» gulv.
- Kåre, som vanlig spør jeg deg: hvordan utfordrer 
dette prosjektet dere?

Høy utfordring
Og før han svarer: bygge digert, dét kan Moldjord, 
dét er litt sånn plankekjøring for en av Saltens største 
og mest solide bygg- og anleggsentreprenører. Men 
likevel:
- Høyden. Vi jobber 18-20 meter over bakken, altså 
i kran og lift, og dette er spesielt og krevende –man-
ge vinterdager er det også for risikabelt på grunn av 
været, begynner han.
- Og tenk deg et så stort og høyt bygg – det fanger 
enormt med vind. Vi må bygge svære betongfunda-
menter for at det skal kunne stå imot vindkreftene, 
understreker han.
Båthall 18 meter høy, med port på 15x15 meter. 
Verkstedbygg, teknisk rom, kontorer og spiserom. Be-
tongplate på 35x18 for spyling av båter. Vegbane ned 
til vannflaten. Dette er to do-lista for Kåre og hans 
menn, etter at kontrakten på nær 40 millioner kroner 
ble signert 3. juni i fjor.

Og helt ny utfordring
- Men utfordring…..det var mer?
- Ja. Leveranser og prisstigning er blitt en kjem-
peutfordring, på alle våre prosjekter – på grunn av 
krigen i Ukraina. Det kan være at en hovedkom-
ponent lages i Norge, mens deler – for eksempel 
limet – kommer fra Russland. Se på vanlige 
innvendig-dører, de har vanlig leveringstid på 6-8 
uker - der må vi nå vente i 16 uker!
- Derfor kan ingen gi en sluttdato på prosjekter. 
Og man kan ikke gi en fast pris ut fra ordinær pris- 
og lønnsstigning. Våre normale beregninger fanger 
jo ikke opp stålpriser som har steget med 50-60 
prosent, sier Kåre og peker på mengdene med ar-
meringsmatter i båthallen – over natta eksploderte 
prisen på dem.
- Så kan man si at det «positive» for oss er at vi er 
så fullbooket for tiden at vi nesten ikke regner på 
nye prosjekter, smile-blunker han.

Reipå havn – et puslespill
Satsingen fra Daniel Kristensen er ellers en viktig 
brikke i et spennende puslespill. Altså det syste-
matiske og langvarige stein-på-stein-arbeidet for å 
gjøre fiskerihavna stadig mer attraktiv. 
- Jo flere tilbud vi får samlet her, jo lettere er det 
å få flere kunder og mer aktivitet. Flere båtplasser, 
lagringsplass, fiskemottaket til Brimo, overnatting, 
matservering, gode kommunikasjoner, ramser 
Daniel opp.
- Og et moderne skipsverft vil forhåpentligvis også 
bidra positivt til videre utvikling, og at de sålangt 
40 aktive fiskerne bare blir enda flere!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Bak ham Yarajenta inne 
til sin årlige vår-shaining, 
bak der igjen: liflig lyd av 
anleggsarbeid. Hans ho-
vedentreprenør Moldjord 
Bygg og Anlegg bygger 
Reipås høyeste tak, en 
totalinvestering på 50 
millioner i 18 meter høy 
båthall, verksted og admi-
nistrasjon som også bygger 
en framtid for Daniels 
Fore Båt- og Motorservice.
- Denne utbyggingen har 
vi arbeidet målrettet med 
i mange år, og derfor gjort 
få andre investeringer. Vi 
har bygget oss opp sakte, 
og klart oss med lite, 
lenge.

Mesterlig til nå
I tett-på-bildet ser en 
utenforstående trang-
boddhet, kummerlige 
forhold, begrensninger. 
Men i det store bildet, 
altså siden etableringen 
med faren Harry (83 år og 
fortsatt med), har Daniel 
Kristensen gjort mesterlig 
byggearbeid. Slipen og 
det mekaniske verkstedet 
i Reipå Havn klokket inn 
til 20,1 millioner kroner 
i driftsinntekter i fjor, og 

imponerende 4,6 milli-
oner i resultat før skatt. 
Inntektene betyr 3-gangen 
siden 2015, og 18-gangen 
siden -10.
- Til nå har strategien gått 
på å klare å ta unna etter-
spørselen, og hovedsakelig 
fra den lokale fiskebåt-
flåten, en del hurtigbåter 
og for havbruksnæringa, 
opplyser han.

Fra sør og nord
I takt med økonomien har 
staben vokst. Til impo-
nerende 15 - en stab som 
kan se fram til mildest talt 
bedre arbeidsforhold.
- Å få tak i mer arbeids-
kraft blir viktig framover. 
Vi får bare ha is i magen 
og satse på at vi blir enda 
mer attraktive med det 
nye bygget på plass.
- For, fra nå av kan vi 
planlegge ut fra at vi har 
et moderne skipsverft med 
god kapasitet innendørs. 
Da kan vi tiltrekke oss 
nye kunder fra både sør 
og nord, sier skipsverft-le-
deren.

Tekst og foto: 
Edmund Ulsnæs



Et flottere syn enn på hovedbildet her, dét kan man 
få lete etter. Det er mai, og Meløys største fiskebåt tar 
en pust i bakken hjemme på Halsa, etter nok en travel 
vinter langt fra land. 67,4 meter lange Selvåg Senior 
har vært på tokt for sine eiere siden 1999, og fra neste 
sommer avløses den av nye Selvåg Senior – 79,5 meter 
lang og 16,2 meter bred – se vårt bilde av modellen. 
Den nye fangstmaskinen blir banebrytende på grønn 
miljøteknologi og bærekraft. Og bærekraft, dét er vårt 
stikkord:

At vi gjør som vi sier
- Som det første fiskebåtrederiet i Norge, så vidt jeg vet, 
har vi nå laget bærekraftrapport, melder Egil Sørheim.

Bærekraft i tall og tekst
Etter 23 år på tokt har Selvåg Senior straks 
gjort sitt for Sørheim-rederiet. Skal erstat-
tes av en banebrytende fangstmaskin. Og 
apropos bærekraft:

For aller første gang, og trolig som aller første norske fiskebåtrederi, 
presenterer Egil og Christian Sørheim egen bærekraftrapport for familie-
virksomheten. Nyvinningen er en naturlig ledd i 400-millionersatsingen bak 
nye Selvåg Senior. På våre bilder er Christian knipset under dåpen av nye 
Meløyfjord 28. august i fjor, mens Egil er avbildet i skipperstolen på Selvåg 
Senior i mai i år.

Christian Sørheim

Med nye Selvåg Senior er vi 
veldig framoverlent på miljø-
tenking. Med denne helt nye 
bærekraftrapporten skal vi 
dokumentere at vi får til det 
vi sier vi skal! 

EGIL SØRHEIM

- Med nye Selvåg Senior er vi veldig framoverlent på 
miljøtenking. Med denne helt nye bærekraftrapporten 
skal vi dokumentere at vi får til det vi sier vi skal! forkla-
rer rederen,
Han er styreleder i Selvåg Senior-selskapet – det største 
av de tre datterselskapene til Sørheim Holding AS – der 
Egil er daglig leder og hovedeier.

Den helt spesielle rapporten 
med tekst og tall fra driften 
av Selvåg ligger klar i vår. 
I august presenteres den 
for det offentlige under 
Nor-Fishing – den store 
fiskerimessa i Trondheim 
i august. I sluttfasen før 
trykking er den kvalitets-
sikret hos forskere og andre 
fagfolk. Det er Egils sønn 
Christian som har ledet 
arbeidsgruppen bak rap-

porten, i forbindelse med sin gjennomføring av 
hovedprogrammet i Nordnorsk Lederututvikling.

Skal bruke i markedet
- Arbeidsgruppa har levert en fantastisk bra pro-
dukt. Nå skal bærekraftrapporten være et verktøy 

for oss – i EU-systemet er dette noe som selskaper 
forventes å kunne levere framover.
Denne aller første rapporten baseres altså på tal-
lene fra gamle Selvåg Senior, mens de kommende 
bygges rundt den helt nye – den som kommer til 
Halsa i mai eller juni neste år.

- Hva skal bærekraftrapporten brukes til?
- I forbindelse med finansiering, overfor 
det politiske miljøet, og våre samarbeids-
partnere, opplyser Egil.
- Og i forhold til markedet, for fisk. Bæ-
rekraftrapporten skal rett og slett beskrive 

det vi gjør, hva vi produserer, energien vi 
forbruker for å gjøre dette, og hvordan vi 
ivaretar miljøet.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

"
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FAGLIG PÅFYLL: 31. mai gikk en av 
Norges største fagmesser av stabelen i 
Lillestrøm. Meløy Elektro tok med sine 
16 ansatte sørover for faglig påfyll og 
inspirasjon! På Eliaden samles alle 
fagområdene i den elektrotekniske 
bransjen; energi, industri og elektroin-
stallasjon – og både bransjeorganisa-
sjoner og leverandører er tilstede. – Å 
delta på slike messer gir oss masse 
påfyll av kompetanse om både nye 
normer, nytt utstyr og ny teknologi – i 
tillegg til at det er veldig sosialt for 
staben, forteller Roger Stormo, daglig 
leder hos Meløy Elektro. På bilde f.v.: 
Hekmat Mohammad (lærling), Lasse 
Hansen (montør), Kristoffer Johnstad 
Hansen (montør), Roger Stormo (daglig 
leder), Markus Vollen (montør) og 
Nadeem Kristiansen (lærling). Tekst: 
Synne B. Ulsnæs. Foto: privat

OVERRASKENDE LETT: du husker fra tidligere i Ny Næring - hyttefeltet på Øra ved Kunna i Meløy – det som Frank Robert Svendsgård la ut i markedet for et 
drøyt år siden, mer som et lite eksperiment? - Jeg er litt overrasket over hvor lett dette gikk, etter kun annonsering på Facebook – nå er allerede 5 av de 7 
tomtene solgt, opplyser Reipå Knuseri-sjefen: 3 hytter kommet opp, den fjerde nettopp påbegynt. Noen bygger selv, andre kjøper Saltdalshytta. Hovedsake-
lig Bodø-folk, unge. - Det jeg trodde, var at tomtene skulle bli lett for oss å tilrettelegge, men vanskelig å selge. Slik ble det ikke, smiler han. Tekst og foto: 
Edmund Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET 7372



- Den tredje gangen jeg kjørte innover 
til Hr. Elde på personalkontoret, så 
sa han, for tredje gang, at de hadde 
en laaang liste med navn - han kunne 
fortsatt ikke love meg noe som helst!
- Da jeg kom inn døra hjemme - kona 
sa at de hadde ringt. Om jeg kunne 
begynne i morgen tidlig?
Stein Henriksen gliser. Han har 
nettopp avsluttet en relativt lang 
(men spennende fargelagt av ham 
selv) fortelling om det store tidsskillet 
i yrkeskarrieren hans. Om hvorfor 
Henriksen, 31-årig maskinist på 
fiskesnurper, maste lenge nok på 
personalkontoret hos Hydro til at han 
plutselig ble gjødselmann? Og etter 
hvert glødende engasjert i logistikk og 
transportløsninger?
- Et godt spørsmål du stiller der, 
Edmund! takker og nikker Stein med 
vennlig hevet pekefinger.
- Jo, nå skal du høre: jeg hadde ikke 
vært her lenge før jeg oppdaget at 
dette var en jobb som gav meg mulig-
heter! 
- Jeg fikk raskt på plass alt av sertifika-
ter på kaia, og etter bare 6 måneder ble 
jeg formannsavløser på 3-skift – dét 
var helt uhørt raskt på den tiden! Så 
fikk jeg tilbud fra skipningskontoret, 
jeg ble påspandert offentlig EDB-ut-
dannelse – ting skjedde veldig fort. 
- I det hele tatt – dette utviklet seg 
til en spennende reise som jeg trodde 
skulle bli kort, men så varte den i 40 
år! Her har jeg fått oppleve fantastisk 
mye, og fått reise verden rundt i jobb. 
Joda, det var aldeles tilfeldig at jeg 
kom hit, men hadde jeg fått velge på 
nytt, ja, så hadde jeg valgt Yara!

- Takk for tilliten!
Da har vi landet innledningen i denne 
artikkelen, Stein og jeg. Ny Næring 
er glad for å få et for-sommerlig møte 
med en humørfylt, snakke-sterk og 
fortsatt glødende engasjert-dedikert 
Yara-personlighet. Stein Henriksen, 
straks 70 år, skulle benytte sommeren 
til å begynne på ferien som aldri tar 
slutt, men: 

- Jeg oppdaget raskt at
dette var en arbeidsplass
som gav meg muligheter! 
husker Stein Henriksen. 
Og Stein, han grep sjansen 
med begge hender. I be-
lønning fikk han en spen-
nende logistikk-yrkeskarri-
ere. Som straks er over.

Norge, Europa, verden: etter en Ya-
ra-karriere fullpakket med utfordringer, 
jobbreiser og faglig spenning, forbere-
der Stein Henriksen sin endelige exit 
fra logistikk-kontoret i Glomfjord. – Det 
var en ren tilfeldighet at jeg havnet her, 
men hadde jeg fått velge på nytt, hadde 
det blitt Yara igjen, fastslår han.  

Stein søkte og fikk. Spenning.
- Nei, nå har fabrikksjef Øyvind og jeg 
blitt enig om at jeg har siste arbeidsdag 
31. oktober i år – jeg er jo glad for til-
liten ved at han vil beholde meg lengst 
mulig! forteller kanskje-snart-pensjo-
nisten, og fortsetter om han og konas 
reiseplaner – han blir aldri mett på 
å reise etter masse år med jobbrei-
ser – Syden, Norge, storbyer, sitte på 
gaterestaurant, bare gløtte på folkelivet 
- mentalhygiene – herlig! 

- Opp i helikopter
- Hva har vært dine viktigste bidrag til 
bedriften, Stein?
Han må tenke. Mens vi venter, melder 
vi at logistikk er å planlegge det å sen-
de, motta og lagre gods, materialer og 
produkter i en bedrift. Yara Glomfjord 
lager 25 ulike varetyper som skal ut 
i sekk, storsekk og bulk – 500 båter 
legger til og fra kai i året, råstoffer 
inn, ferdigvare ut – fabrikken i Meløy 
omsetter for 2,5 milliarder hvert 

år. Folkens: man vet ikke helt hvor 
komplisert logistikk i Meløy kan være, 
før man har besøkt gjødselfabrikken i 
Glomfjord.
- Det er nok dette med å dra opp i 
helikopteret, svarer han som måtte 
tenke seg om.
- ?
- Ja, helikopter – å se oss selv oven-
fra, se betydningen av det vi gjør 
her i Glomfjord, skjønner du? Her i 
fabrikken er det utrolig mange flinke 
fagfolk, men det å se synergier, se be-
tydningen av strategiske valg, hva som 
skjer hvis vi gjør endringer – dette er 
også viktig. Der er jeg…..ikke så verst. 
Å dra opp i helikopteret, se sammen-
henger. Så for å ikke drepe engasje-
ment….for dét er livsfarlig, for det 
finnes ikke dumme spørsmål!…..så tar 
jeg av og til en forslagsstiller med meg 
opp i helikopteret. Å stille spørsmål er 
engasjement, du skal være nysgjerrig! 
Og der har vi nok fortsatt mye å gå på 

som bedrift.
- Da skal du ikke!
Selv en brukbart lang avisartikkel er 
selvsagt kort for det Stein egentlig 
hadde fortjent. Men vi må forsøke, så 
la oss fortsette jobb-praten.
- Hva er det med logistikk, Stein? Som 
er så sykt spennende, liksom?
Stein innleder med å beskrive en ar-
beidsdag. Altså for en «noen», en som 
har en bunke å komme gjennom, der 
oppgavene framstår som kontrollert og 
dagene som forutsigbare. Og, at han/
hun muligens blir litt sjøsjuk hvis det 
ikke er slik. For noen er jo litt sånn, 
har litt sånn type jobb. 
- Da skal du IKKE jobbe med logis-
tikk, Edmund!
- …..hvis du på morran tror dagen 
blir sånn og sånn, men så kommer 
det én mail som snur alt på hodet, og 
du må skifte tankesett kontinuerlig 
for å redde situasjonen, og plutselig er 
klokka halv seks på kvelden, og at alt 

dette stresser deg?
- Da skal du IKKE jobbe med logis-
tikk, Edmund!

- Jeg liker spenning
Etter et selvpålagt sidespor konklude-
rer Stein og jeg med at logistikkjobb 
og journalistjobb sannsynligvis har 
noen likhetstrekk – så var dét sagt. 
- Jeg har ansatt en del folk gjennom 
årene. Mens vi før var 80 prosent 
opptatt av erfaring og formell kom-
petanse, 20 prosent egenskaper…..så 
er det i dag nesten akkurat omvendt! 
Vi ser etter folk som rett og slett er 
skrudd sammen slik at de egner seg for 
å jobbe med logistikk, skjønner du? 
Vi kan bare ikke ansatte folk som blir 
stresset av uforutsigbarhet.
- For meg selv er det å jobbe med 
logistikk en mulighet til å påvirke, å 
sitte med nøkler til gode løsninger og 
store verdier.

Oppvokst på Ørnes, sønn av Bjarne og Julie. Etter 
grunnskole og realskole reiste han til Porsgrunn på 
maskinteknisk fagskole. Men Stein mistet interessen, og 
dro videre til jobb i fiskefabrikk på Magerøya i Finnmark. 
Etter dette ble han anleggsarbeider på byggingen av 
Kjellingstraumbrua – den stod ferdig i 1975. Så, istedenfor 
å fortsette med anleggsarbeid, lot han seg overtale av 
en kamerat til å ta hyre på fiskesnurper, og jobb vest for 
Afrika. Stein var maskinassistent og senere maskinist, 
og tok senere hyre på snurpere som Husby, Glomfjord og 
Meløyfjord – fiske fra Svalbard til Ekvator. Så ønsket hans 

far at sønnen skulle overta drosjevirksomheten hjemme på 
Ørnes, og Stein gjorde dette i ett år – men overlot så løyvet 
til Odd Lundegård. Stein tok da hyre på tråleren Åmnes, før 
han som 31-åring, i 1983, begynte som transportoperatør 
i pakkeri, kai og lager hos Norsk Hydro i Glomfjord. Her 
ble han formannsavløser allerede året etter, og fra -86 
vikar ved skipningskontoret. På 1990-tallet deltok han i 
re-organiseringen av PKL-avsnittet, og fikk deretter jobben 
som driftsplanlegger. Senere ble Stein ansatt i sentrale 
Yara-prosjekter med stor reiseaktivitet internasjonalt 
gjennom mange år. I 2016 var han tilbake i Glomfjord, 

som logistikksjef, og de aller siste årene engasjert i ulike 
forbedringsprosjekter i Yara-systemet. Etter straks 40 år i 
bedriften går Stein Henriksen til høsten av med pensjon. 
På privaten har han og hans Mary Wiik Henriksen vært 
et par siden 1976 – de giftet seg i Brüssel i 2007 – og 
har sønnene Bård (f. 1978), Håvard (f. -82) og Vegard (f. 
-91)…..og sålangt ett barnebarn – Vera på 4 år. Meløy-
fjæringer flest kjenner ham nok også fra hans engasjement 
gjennom flere tiår i Ørnes IL og Meløy Fotballklubb – både i 
utviklingsprosjekter, ulike tillitsverv og som leder. 

Jeg fikk raskt på 
plass alt av sertifi-
kater på kaia, og et-
ter bare 6 måneder 
ble jeg formanns-
avløser på 3-skift 
– dét var helt uhørt 
raskt på den tiden!

STEIN HENRIKSEN

Ny Næring har hatt gleden 
av å knipse denne kjekke 
karen ved flere anlednin-
ger gjennom årene – her 
et lite utvalg. Oppe til 
venstre er Stein i Glomstua 
16. desember 2008, i 
forbindelse med at han 
ble hedret av bedriften 
som 25-årsjubilant. På det 
neste befinner vi oss ved 
Yaras administrasjonsbygg 
i Glomfjord, og datoen er 
14. mai 2010 i strålende 
vårvær. Samme året, bare 
noen uker senere, er Stein 
på Glomfjord Kunstgress 
som ivrig Meløy Fotball-
klubb-frivillig – dette var 
30. juni. Og kontorbildet til 
slutt – dette bildet er tatt 
8. november 2011. 

Stein Erik Henriksen (69)

«
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 «Hva skjer dersom jeg gjør en feil nå?» - 
idet vi må trykke på stopp-bryteren her, 
så ruller millionene raskt og det kan bli 
kjempealvorlig. 
- Så den viktigste ledetråden for logistik-
ken vår er at fabrikken må aldri stoppe 
fordi vi mangler et råstoff! Og fabrikken 
må aldri stoppe fordi lagrene er fulle! 
Dette gjør denne jobben til mer eller 
mindre kontinuerlig spenning, og hvis 
du ikke liker dét, må du ikke få deg jobb 
med logistikk!

- Vi må hoppe på
- Jeg hører et voldsomt engasjement for 
Glomfjord – Stein, 69 år? spør vi.
Og nevnte vi det?: Stein Henriksen har 
på kveldstid underveis undervist over 100 
personer i Meløy-regionen, på deres vei til 
fagbrev i logistikk.
- Mnja, jeg har vel en filosofi som går på 
at enten hopper man på toget, eller så blir 
man stående igjen på perrongen. Og lar vi 
toget gå, altså at vi lener oss tilbake og bare 
hever lønna vår…, ja, da  driver vi ikke 
med innovasjon, da pusher vi oss ikke!
- Min største styrke er nok at jeg har en 
veldig stor kontaktflate i systemene våre 
i hele verden. Dette har lært meg utrolig 
mye om hvordan ting henger sammen. 
Og at ting ikke er en selvfølge. Yara 
Glomfjord er store lokalt, men bitteliten 
i en stor organisasjon. Vi må kjempe for 
vår berettigelse!

- Våken i hodet 
Stein Henriksen sluttet egentlig i lokal 
Yara-jobb i 2013, til fordel for sentral 
Yara-jobb. Men, da fabrikksjef Arve 
Jordal ba om logistikkhjelp i Glomfjord, 
glemte han å si nei. Og, med Arve ut, var 
ny mann Øyvind også for spennende til å 
si nei til – 64-åringen bare fortsatte. Men 
nuh, 31. oktober:
- Som pensjonist ønsker jeg meg ikke et 
liv med mer innesitting – jeg tror det er 
bra for meg med et fysisk aktivt liv, og 
åndelig, ikke minst!
Og da trekker Stein fram en mann 
som sikkert kan være manges forbilde, 
gammellærern hans på realskolen. Abel 
Notkevich (90) på Ørnes er kjent for å 
være fortsatt notorisk klar i hodet.
- Abel anbefaler meg et daglig kryssord, 
for å holde meg våken i hodet. Og å være 
sammen med folk, engasjere meg i noe! 
Sånn tror jeg det blir!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Planlegging av mottak og transport av råstoffer og ferdigvare i gjødselfabrikken. Dette har gitt Stein Henriksen en spennende logistikk-karriere 
i Glomfjord. Her sammen med HMSK-sjef Yngve Olsen (t.v.) og prosessingeniør Lars Erik Sørgård. Foto: Synne B. Ulsnæs 

Men så kommer det én mail som snur alt på hodet, du må skifte tankesett 
kontinuerlig for å redde situasjonen, og plutselig er klokka halv seks på kvelden, 
og at alt dette stresser deg? Da skal du IKKE jobbe med logistikk, Edmund!

STEIN HENRIKSEN

Dette har lært meg utrolig mye om hvordan 
ting henger sammen. Og at ting ikke er en 
selvfølge, vi må kjempe for vår berettigelse!

STEIN HENRIKSEN

Håvard Hamnevoll (29) har jobbet 
som bygningsarbeider hos Bilfin-
ger siden 2016. Nå har han flyttet 
til Bodø – der han er lærling i 
tømrerfaget, hos Boligpartner. 

Etter 20 år hos Meløy Elektro 
som både elektriker, prosjekt-
leder og installatør har Ronny 
Andersen (47) byttet arbeidsgi-
ver – og er fra 1. juni ansatt som 
enhetsleder ved elektroavde-
lingen hos Bilfinger.

Helle Svartis (32) har det siste 
året vært ansatt som gruppele-
der hos Sintef Norlab i Glom-
fjord. Nå går hun til lærerjobb 
hos Meløy videregående skole 
avd. Glomfjord. 

Stabsnytt:  Synne B. Ulsnæs
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Profilen

- Det aller beste? Hm….Dét må være 
når vi har landet en god fangst, fisken 
er innmeldt og vi er på vei til land for 
å levere – ahhh, det er noe med den 
følelsen…
- For da kan vi senke skuldrene, vi har 
gjort jobben, det er jo dét vi er der for! 
gliser Lasse Tømmerberg Knutsen.
25-åringen er maskinist og altså mann-
skap på én av Meløys og Sørheim-re-
deriets stoltheter på Halsa, nemlig 
den 67 meter lange fiskebåten Selvåg 
Senior. Det var interessen for fart og 
spenning og å skru på motorer som 
førte Lasse til motormann-utdanning. 
I dag har han viktig ansvar for sikker-
het om bord, og for at store fangster 
og verdier kommer trygt til havn.
- Nå har jeg fått alle sertifikatene som 
gjør at jeg kan gå som maskinsjef, og 
på den siste turen vår fikk jeg prøve 
meg som dét. 

Interessen for spenning 
og skruing har på få år gitt 
25-åringen fast jobb på en 
Meløy-stolthet. Og ansvar 
for mye mer enn å skru 
motorer. Nå gleder han 
seg stort til fortsettelsen…

Fiske er spennende!
Når vi prater med Lasse denne formid-
dagen, har vi føttene trygt planta på 
land. Og når bildene skal tas, er det 
i strålende solskinn her hos Sørheim 
Holding AS på Halsa. Sånn er ikke 
hverdagen for den unge Selvåg Seni-
or-maskinisten.
- Å fiske kolmule i storm, dét er ikke 
noe artig! Og vi opplever jo allslags 
vær når vi er ute, men: det er mye flott 
vær, også! Og vi får oppleve mye, se 
mye – i vinter har vi fisket både ved 
Island og Irland, og levert i Danmark 
– det er artig å være med på.
- Sjølsagt plages vi av og til, og det 
blir noen lange dager der man er trøtt Lasse Tømmerberg Knutsen

" Dét må være når vi har 
landet en god fangst, 
fisken er innmeldt og vi 
er på vei til land for å 
levere – ahhh, det er noe 
med den følelsen…

LASSE T. KNUTSEN

Oppvokst på Halsa, sønn av Ståle Knut-
sen og Beathe-Iren Tømmerberg, lillebror 
av Sofie og Hege. Utdannet motormann 
i Glomfjord og Bodø, med læretid hos 
Sørheim Holding AS, deretter fagskole 
som maskinist ved Bodø Maritime 
Fagskole. Fast ansatt som maskinist på 
fiskebåten Selvåg Senior siden 2018, 
og har nå kjøpt hus på hjemstedet. På 
fritiden fortsatt aktiv trommeslager i det 
lokale tribute-bandet Brothers in arms.

Lasse T. 
Knutsen (25)

Ung kar klar – mer ansvar

Selvåg Senior tar seg fortsatt utmerket ut ved kai ved Sørheimbrygga, 23 år etter at den ble 
levert til Halsa. Nå står Sørheim-rederiet bak en investering på over 400 millioner kroner i 
nybygg av Selvåg Senior. Dette betyr fra neste sommer en topp moderne arbeidsplass for Lasse 
Knutsen og de andre om bord. 

og sliten. Men så er det rett og slett 
veldig spennende å være på fiske! Når 
nota går ut, så vet man aldri. Jeg har 
vært med når de har sagt at det blir et 
stort kast….og så kom det opp bare 
40 tonn. Og, jeg har vært med når de 
sa at det skulle bli et lite kast…og så 
trakk vi opp 1.000 tonn sild - dét er 
MYE fisk!

Enorm vekst
I 2010 landet norske fartøyer for 
første gang fisk og skalldyr for en 
førstehåndsverdi på over 10 milliarder 
kroner. Samme tallet for 2021: 23,2 
milliarder kroner! I fjor var torsketrå-
leren Nordtind fra Stamsund landets 
aller største, med 237 millioner 
kroner i fanget førstehåndsverdi, ifølge 
oversikten fra Norsk Fiskerinæring. 
Selvåg Senior har en meget respekta-
bel 37. plass på lista, med fangst av 
19,8 millioner kilo fisk og med en 
førstehåndsverdi på 125,8 millioner 
kroner. Litt lengre ned på lista finner 
vi Sørheims Meløyfjord-selskap med 
to fartøyer, og med fangster på 4,7 
millioner kilo, verdi 62 millioner. 

Meløysund-rederiets båt Einar Erlend 
har til sammenlikning tallene 7,4/54,6 
millioner kroner.
- Å være mannskap på fiskebåt er 
fortsatt forbundet med risiko, og de 
ansatte må være mye borte fra sine 
familier. Derfor er det viktig at vi har 
en lønnsevne der de kan og skal tjener 
betydelig mer enn en norsk industriar-
beiderlønn, fastslo reder Egil Sørheim 
til oss tidligere i vinter.

Ikke for absolutt alle
Lasse liker både jobben og livet på 
havet. Vi spør om han framsnakker 
yrkesveien, altså overfor de som er 
enda yngre enn ham selv.
- Ja, det gjør jeg, jeg synes ikke folk 
skal være redd for å prøve det ut. Og 
kanskje har det aldri vært mer pågang 
for å bli fisker enn det er i dag – det 
har jo sikkert mye med lønna å gjøre. 
- Men, det er også et krevende yrke, 
og det er nok ikke skapt for alle. Det 
er ikke alle som tackler like godt å 
være så mye borte fra de som er heime, 
heller – jeg skjønner godt at det kan 
være vanskelig å få det til å fungere 
på hjemmebane, med familie og små 
barn, når man er fisker.
- Sjøl trives jeg veldig godt om bord. 
Vi er 9 mann pluss en lærling, altså 
såpass få at vi er nødt til å samarbeide 

godt. Ordningen med 1 måned ute, 1 
måned hjemme passer meg fint – da 
rekker jeg akkurat å bli litt lei, sånn at 
det alltid er litt godt å komme hjem, 
men også godt å komme ut på havet 
igjen! ler han.

Gleder seg i 2023…
I oppveksten elsket han å kjøre og 
reparere mopeder og cross-sykler. Og 
tenkte bilmekaniker – hans far Ståle 
Knutsen hadde jobber innen ulikt 
vedlikehold. Men så ble det heller 
motormann, med først et videregåen-
de-år i Glomfjord, deretter maritime 
fag i Bodø. Læretiden? På Selvåg 
Senior, selvsagt! Før Lasse fylte på med 

Man har ansvar for god og økonomisk drift, at ut-
styret fungerer, og at arbeidsplassen er trygg for de 
andre. Og ikke minst: ansvar for at fisken blir levert 
på land på en god måte.

LASSE T. KNUTSEN

"
"

toårig fagskole som maskinist, og i dag 
er inne i sitt fjerde år som fast ansatt 
om bord. Underveis tar han gjerne i et 
tak sammen med fiskerne, også.
- Som guttunger så vi jo den store 
båten når den lå ved kai – vi er litt kry 
av at en såpass liten plass har en så stor 
båt! Og jeg kjente til Egil Sørheim, 
som deltar på mye i bygda og er flink 
til å støtte mange tiltak, forteller Lasse.
- Så, jeg hadde veldig lyst til å jobbe 
her. Og neste år får vi en helt ny og 
veldig avansert båt, med mye elektrisk 
styring og helt nye systemer – dét 
gleder jeg meg veldig til!

Mer enn motor…
- Kan du fortelle litt om hva jobben 
din består i?
- Ja, det er selvfølgelig en del ukentlige 
og månedlige vedlikeholdsrutiner, og 
å gå runder, for man vet aldri når ting 
kan oppstå. Men, jobben består i mye 
mer enn bare motor! Man har ansvar 
for god og økonomisk drift, at utstyret 
fungerer, og at arbeidsplassen er trygg 
for de andre. Og ikke minst: ansvar for 
at fisken blir levert på land på en god 
måte, og slik de på land vil ha den.
- I denne jobben må jeg være løsnings-
orientert. Hvis man får en feil langt til 

Men, det er også et kreven-
de yrke, og det er nok ikke 
skapt for alle. Det er ikke 
alle som tackler like godt 
å være så mye borte fra de 
som er heime, heller.

LASSE T. KNUTSEN

havs, og i dårlig vær….det er ikke bare 
å hente hjelp! Så da er det å få ting 
opp og gå, gjerne diskutere med de an-
dre hvordan vi skal løse ting. Og med 
slike maskiner er det ikke bare å svinge 
i gang motoren ved å vri om tennin-
ga – det er masse systemer rundt som 
også er jobben min, forklarer Lasse.

Artig med tillit
- Du er fortsatt veldig ung, da, hva 
tenker du om fortsettelsen?
- Jeg trives i denne jobben, og alt 
handler egentlig om dét – man er 
såpass mye på jobb at det å trives er en 
stor ting. Og jeg tenker at hvorfor skal 
jeg endre på ting, når jeg trives? Så her 
har jeg veldig lyst til å fortsette.
- Og du har gått litt i gradene allerede?
- Jo, for så vidt – jeg begynte jo «ne-
derst». Nå er jeg maskinist, og har tatt 
all utdanningen og alle sertifikatene 
som kreves for å kunne være maskin-
sjef. For det er jo dét jeg ønsker å bli 
etterhvert, og det er artig at rederiet 
og sjefen stoler såpass på meg at jeg 
allerede har fått muligheten til å prøve 
meg i den jobben!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs



John-Olav
Aune (44)

Født og oppvokst på Reipå. Vide-
regående skole gikk han i Glomfjord, 
der han først tok grunnkurs elektro 
og så VKII Elektro. I -96 flyttet han til 
Mo i Rana hvor han tok VKII Elektro. 
Læretiden og fagprøven ble tatt hos 
Siemens divisjon installasjon og 
samferdsel, hvor han også fikk fast 
jobb etterpå. I -03 flyttet han hjem til 
Meløy og startet hos Meløy Elektro i 
-04, hvor han har vært siden. Han er 
samboer med Ann Merethe Raaen og 
de har to barn sammen, Katharina (f. 
2000) og Kristoffer (f. -05)

"
- Jeg har hatt mange av disse 
arbeidsoppgavene fra før, så den 
største forskjellen er nok at jeg har 
totalansvaret nå, forteller den ferske 
installatøren hos Meløy Elektro. 

Viktig kompetanse
Og kompetansen er det ikke tvil 
om at han har! Fagprøven som 
elektriker besto han tilbake i -97, 
men siden den gang har det skjedd 
mye...

Først et tiår som elektri-
ker, så teknisk fagskole 
og mer ansvar. Nå er 
John-Olav (44) forfrem-
met til installatør – hos 
bedriften han har jobbet 
nesten tjue år i!

Etter mange års erfaring og videreutdanning har John-Olav Aune (44) blitt forfremmet til installatør hos Meløy Elektro. 

Mye kan man jo fra før, men det er alltid 
ting man må sette seg inn i for å kunne 
drive god opplæring og oppfølging av alle!

JOHN-OLAV AUNE

- Jeg tok læretiden og fagprøven hos Si-
emens da jeg bodde i Mo i Rana, og der 
hadde jeg også fast jobb frem til 2003 da 
jeg flyttet til Meløy igjen, forklarer han. 
Tilbake i hjembygda ventet mon-
tørjobb hos Meløy Elektro. Etter ei 
trafikkulykke i 2008 begynte han 
som serviceleder i 2009 og fikk andre 
ansvarsoppgaver. 
- Da fikk jeg lærlingansvaret og jobbet 
mye med anbudsregning og kontakt ut 
mot kundene.

Viktig videreutdanning
I 2014 begynte han på teknisk fagsko-
le i Tromsø, og studerte samlingsbasert 
over tre år – og fulgte opp med et år 

teknisk fagskole i Porsgrunn. 
- Det siste året i Porsgrunn tok jeg for 
å kunne bli installatør på svakstrøm 
også. Men den siste eksamenen kunne 
jeg ikke ta før i 2020..
Man må nemlig ha tre års praksis som 
saksbehandler etter teknisk fagskole 
for å kunne gå opp til eksamen som 
installatør – og til tross for svært høy 
strykprosent besto han. 
- Det er faktisk sånn at korteste vei til 
å bli installatør er 9,5 år, så det har tatt 
sin tid og det er godt å være ferdig, 
smiler han. 

Viktig ansvar
Nå har han totalansvaret for både 

lærlinger og montører, og alle faglige 
spørsmål rettes hans vei. 
- Mye kan man jo fra før, men det er 
alltid ting man må sette seg inn i for 
å kan drive god opplæring og oppføl-
ging av alle.
I litt større firmaer er installatør-rol-
len som regel mer isolert, og man har 
sjelden kundekontakt eller kontroll på 
anbud. 
- I bedrifter med litt mindre forhold 
må oppgavene fordeles på oss som er 
her, så jeg har og kommer nok alltid 
til å være litt potet – men det trives jeg 
godt med!

Tekst og foto: Synne Bakken Ulsnæs


