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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. 
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NÆRINGNY
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE ARBEIDSFOLK



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)

Etter de første leveårene i Sulis, flyttet 
han til Glomfjord med familien 
som 3-åring. Der fullførte Øyvind 
grunnskolen før han gikk handel og 
kontor på Fauske, etterfulgt av ett år i 
militæret. 
- Etter det flyttet jeg til Trondheim og 
tok studiekompetansen, før jeg flyttet 
hjem og etter hvert fikk jobb som 
prosessoperatør hos ScanWafer. 

Årene ute
12 år senere gikk det som kjent over-
ende for solcelle-giganten, og nedleg-
gelsen i 2012 førte til at mange mistet 
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Øyvind til Bilfinger
- Jeg gleder meg til å gå 
løs på nye oppgaver og 
lære nye ting, forteller Øy-
vind Pettersen (46). Han 
er ny bygningsarbeider 
hos Bilfinger. 

Øyvind Pettersen (46) har jobbet mange år i industriparken tidligere, nå er han tilbake – denne gangen hos Bilfinger.  Foto: Edmund Ulsnæs

arbeidsplassen sin, inkludert Øyvind.
- Jeg fikk reise til Sandnessjøen gjen-
nom NAV i 2013, hvor jeg tok noen 
kurs innenfor oljerelatert leverandørin-
dustri – i håp om å komme meg ut på 
plattform. 
Men, plutselig var en bølgedal i olje- 
og offshore et faktum, og dermed 
måtte de planene legges på hylla. 
- Jeg bodde to år i Bodø, hvor jeg 
blant annet jobbet ved Løpsmark 
skole og ved Smith Stål, før jeg flyttet 
tilbake til Glomfjord. Her har jeg hatt 
fast vikariat hos Meløy BedriftsSer-
vice, og så jobbet hos Håkon Sveis og 
Industriarbeid.

Nytt kapittel
Men i høst slengte han inn en søknad 
hos Bilfinger, litt på måfå – ingen 
forventninger. 
- Jeg ble kalt inn på intervju i de-
sember, og en ukes tid senere fikk jeg 
tilbud om fast jobb,  forteller han. 

1. februar begynte han, og når Ny 
Næring møter han to uker senere - er 
han i full gang med å sette seg inn i 
sine nye arbeidsoppgaver. 
-  Nå er jeg jo veldig fersk. Men jeg 
har dyktige og hjelpsomme folk rundt 
meg, og håper jeg kan bli en verdifull 
ressurs etter hvert som erfaringen 
kommer og jeg blir mer selvstendig, 
smiler Øyvind. 

Tekst: Synne Bakken Ulsnæs 
og Edmund Ulsnæs

MARIE THERESE HELØY (27) har 
de siste fire årene vært ansatt 
hos Coop Extra Glomfjord. Men 
drømmen om å bli elektriker har 
vært der lenge. I høst søkte hun 
og fikk læreplass hos Bilfinger, 
hvor hun skal være to og et 
halvt år før hun tar fagbrev!

KURT-OVE STRØM ANDREASSEN 
begynte som kokk i kantina hos 
Meløy BedriftsService i septem-
ber i 2017. 1. februar begynte 
han i jobb hos Vallsjøen Alders-
hjem, også der som kokk. 

De siste fem årene har NATALIA 
VATSVÅG vært HMS-koordinator 
hos Cargill på Halsa. I desember 
flyttet hun tilbake til hjembyen 
Stavanger, hvor hun har startet 
i ny jobb hos Go-Ahead Nordic 
som sikkerthet- og kvalitetsko-
ordinator. 
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Det er travel fredag formiddag, og vi har for an-
ledningen kjørt forbi forretningen Plantasjen, ned 
bakkene mot Mørkvedbukta helt øst i fylkesho-
vedstaden. Høyresving i to gatekryss, og her står 
vi midt i det hektiske anleggsområdet. Støypedag, 
med skytteltrafikk av grønne og hvite Nordland 
Betong-biler – de med rullende rygg.

Krever sin prosjektleder
- Det er ei vanskelig tomt for både sprenging og 
bygging - det er bratt og trangt mellom andre 
boliger, peker og forklarer Gøran Skogvoll (39).
Opprinnelig fra Inndyr er den erfarne byg-
ningsingeniøren på andre året prosjektleder 
hos en av Saltens største anleggsentreprenører. 
Moldjord Bygg og Anlegg.  
- Og som du ser har vi nesten ikke lagringsplass 
– vi er inneklemt på tre sider. Så når vi får store 
vareleveranser er det ganske spesielt, det blir også 
fort utfordrende når det blir mye trafikk.
Gøran har den krevende posisjonen som prosjekt-
leder for det som er helt nytt som oppgave og 
satsingsområde for Moldjord. Fakta følger:

Moldjord for første gang
Mange kjenner Moldjord Bygg og Anlegg som 
entreprenøren for de store og spesielt krevende 
betongjobbene. I Meløy er Statkraft, Yara og 
Glomfjord Industripark typiske kunder. Vann-
kraftinstallasjoner, industribygg, stor-utbedringer. 
I Gildeskål typisk havbruk-utbygging for Salten 
Aqua og Helgeland Smolt, men også «nye» 
Uredd-plassen. Men så: Innstranda Eiendom AS. 
Dette Bodø-selskapet har tidligere banksjef Mor-

La oss vise deg glimt fra den hek-
tiske hverdagen til dem som bygger 
boliger i typisk press-område. Og 
den velkjente entreprenøren som 
gjør noe for aller første gang…

ten Støver som styreleder, og eies i dag 
50 prosent hver av selskapene Linkpro 
AS og ….Moldjord Eiendom AS.
- Vi bygger fire eneboliger i bakkant av 
tomta, og så to blokker der det er åtte 
leiligheter og parkeringskjeller i den 
minste - 13 leiligheter og parkerings-
kjeller i den største. Trapp og heisrom 
mellom blokkene, viser Gøran oss 
rundt.

Prosjekt med 26 kunder!
Mørkvedbukta Terrasse er navnet. 
De 21 leilighetene og fire enebolige-
ne er første prosjektet i sitt slag for 
Moldjord Bygg og Anlegg. For, det 
er Gøran & Co som er utførende 
entreprenør, når eiendomsutvikler 
Innstranda Eiendom AS på denne 
måten bygger med strålende utsikt til 
Børvasstindene.

- I dag støyper vi en vegg i den første 
blokka og gulvdekke ved et trap-
perom. Jeg forsøker å pushe gutta på 
at vi tar slike jobber på en fredag, så 
får betongen herde gjennom helga, 
forklarer Gøran.
- Den tredje eneboligen har fått tett 
tak nå, og vi er klar til å reise den fjer-
de. De første overtakelsene i prosjektet 
blir på slutten av dette året, og så skal 

alt være ferdig neste vår. Alt, bortsett 
fra den ene eneboligen, er solgt for 
lenge siden, smiler han.
- I ett og samme prosjektet har vi 25 
huskunder med egne ønsker, i tillegg 
til Innstranda Eiendom AS. Så det er 
en del å holde styr på, ja!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Det er ei vanskelig tomt 
for både sprenging og 
bygging - det er bratt 
og trangt mellom andre 
boliger. Og som du ser har 
vi nesten ikke lagrings-
plass – vi er inneklemt på 
tre sider.

GØRAN SKOGVOLL"
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Travel tomt, flinke folk

PROSJEKTET: med rett og slett UPÅKLAGELIG utsikt over Børvasstindene! Moldjord Bygg og Anlegg bygger Mørkvedbukta Terrasse, med 4 eneboliger i bakkant, dessuten to boligblokker med i alt 
21 leiligheter. Overlevering fra kommende årsskifte. For aller første gang er Moldjord Bygg og Anlegg både på eiersiden og utførersiden i et tilsvarende boligprosjekt. Bilde fra lufta: Moldjord Bygg 
og Anlegg.
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Moldjord Bygg og Anlegg AS

Gøran Skogvoll (39)

Anleggsentreprenøren har forretningsadresse på Moldjord i Beiarn, og avdelinger i Bodø, 
Glomfjord og Inndyr, med aktivitet og ansatte i de fleste kommunene i Salten. Etablert i 
1950 som Moldjord Maskinstasjon, og ble i 2004 omdannet fra Rasmussen-familiens ANS 
til aksjeselskapet Moldjord Bygg og Anlegg. I dag eies dette selskapet av Moldjord Hold-
ing AS, der prosjektleder Kåre Eggesvik og daglig leder Finn Nikolaisen er største eiere. 
Moldjord Bygg og Anlegg hadde i 2021 driftsinntekter på om lag 244 millioner kroner, og 
har om lag 80 ansatte.

Oppvokst på Inndyr med storesøstrene Dina-Helen og Susanne, er sønn av Einar 
og Lisbeth. Etter grunnskolen allmenne fag med idrett i Bodø, senere forkurs in-
geniørhøgskole og bachelor som bygningsingeniør ved Høgskolen i Narvik. Deretter 
mastergrad i integrert bygningsteknologi samme sted, ferdig i 2010. Jobbet så for 
Moldjord Bygg og Anlegg til 2017, da han ble anleggsleder hos Veidekke fram til 
deres avvikling i Nord-Norge. Siden høsten 2020 er Gøran prosjektleder hos Mold-
jord Bygg og Anlegg. 

I ett og samme prosjektet 
har vi 25 huskunder med 
egne ønsker, i tillegg til Inn-
stranda Eiendom AS. Så det 
er en del å holde styr på, ja!

GØRAN SKOGVOLL

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET 76

"
FOLKENE: - Jobben som prosjektleder, ja, det er mange detaljer å holde styr på, mye som skal 
planlegges rekkefølgen på og passe inn slik at vi unngår forsinkelser. Dette prosjektet har 
spesielt krevende logistikk siden det er både bratt og trangt og med minimal lagringsplass, 
forteller prosjektleder Gøran Skogvoll mellom isolasjonspakkene. Det er støypedag i tomta og 
vi ser Vladas Vasiliauskis med betongvibratoren og Vytautas Vasiliauskis med betongslangen. 
Foran tomta ser vi Gøran sammen med Mieczyslaw Pluciennik, og karene uten arbeidsjakker er 
anleggsleder Anders Kristiansen (f.v.), prosjektleder Gøran og anleggsleder Trond-Jøran Stokke.

«



« 

KRAFT - MOT - SAMARBEID

- 21.500 kilo, fordelt på 26 sekker 
inne i kontaineren, dro til Stavanger 
19. februar, bekrefter Hans Christian 
Gjelseth.
Salten Marine Resources daglige leder 
kan dermed puste lettet ut over den 
viktigste milepælen av dem alle: første 
leveranse av sluttprodukt. Etter at 
produksjonsutstyret ble levert fra mai 
i fjor, og monteringen pågikk utover 

Sjefen sendte den første
Viktig bærekraft-milepæl er 
nådd i Glomfjord Industri-
park. Forrige måned ble et 
helt spesielt pulver skipet ut 
for aller første gang… 

Det er det første sentrale tørkeanlegget i verden, og ligger her, som 
nær nabo til Yaras fullgjødselfabrikk i Glomfjord Havn. I dag sendes 
det næringsrike slam-pulveret fra havbruksnæringa ut av regionen og 
landet, men på sikt ønsker Salten Marine Resource å se på muligheter 
for å foredle det lokalt.

Når vi nå kom-
mer i vanlig 
produksjon, skal 
vi kunne fylle 
fire storsekker i 
døgnet, og altså 
kunne skipe ut 
en full kontainer 
hver uke.

HANS CHRISTIAN GJELSETH

høsten, har testing av utstyr og pro-
dukt pågått hele vinteren.
- Ting har tatt ekstra lang tid med den 
første batchen. Når vi nå kommer i 
vanlig produksjon, skal vi kunne fylle 
fire storsekker i døgnet, og altså kunne 
skipe ut en full kontainer hver uke, 
fastslår han.

Vietnam neste
Stedet er Glomfjord Havn. 1 ½ år 
etter stiftelsesmøtet i september 2020 
kan selskapet Salten Marine Resource 
(SMR) presentere, og levere. Tørket 
avføring og fôr-rester fra smoltanlegg i 
Meløy-regionen er nemlig viderefored-
let til pulver, pakket i 800-kilossekker. 
Et pulver som er egnet til for eksempel 

jordforbedringsmiddel, og med blant 
andre Vietnam som marked.
- Det vil variere hvor mye vi får inn, 
men når Helgeland Smolt er på sin 
største produksjon, vil de kunne fylle 
en tank med slam i døgnet, bare i 
Reppen. 
SMR-Gjelseth har 5 tanker på 17 
kubikkmeter som nå går på rundgang 
hos kundene. Etter tømming vaskes 
og desinfiseres de før de plasseres ut 
på nytt.
- I vår får vi forhåpentligvis på plass 
en ansatt til, foruten meg. Men, 
siden dette er verdens første sentrale 
tørkeanlegg, er det umulig å si hvor 
mange vi kan bli etter hvert, forteller 
Hans-Christian. 

Grøt blir pulver
Selv ble han ansatt fra februar i fjor 
og er den som har koordinert etable-
ringen dag for dag, og i tett samar-
beid med lokale leverandører som 
Nordland Betongsagservice, Bilfinger, 
Moldjord Bygg og Anlegg, Meløy 
Elektro, Håkon Sveis og Industri-
arbeid og Polarplast. I ordinær drift 
er det sjåfør med vogntog fra Terje 
Halsan AS som nå bytter slam-tanke-
ne hos kundene, kunder som også er 
eierne bak gjenvinningsselskapet SMR. 
Altså Helgeland Smolt i Sundsfjord og 
Reppen, Salten Smolt i Skjerstad og 
etter hvert Nordland Akva på Åmøya. 
Fulle tanker fraktes til Glomfjord 
Industripark.

- Smoltanleggene har egne sentrifuger 
der de fjerner vann, slik at det som 
kommer til oss er en slags grøt med 
om lag 20 prosent slam, 80 prosent 
vann. Dette mates inn fra tanken gjen-
nom en trakt og til store tanker hos 
oss, før det går inn i mølla, forklarer 
SMR-lederen.
Her driver en 400 kilowatts motor en 
aksling med en rekke stag som igjen 
hakker opp slammet, og friksjonsvar-
men fjerner fuktighet. Pulveret fylles i 
sekker på 800 kilo, og 26 av disse får 
plass i hver kontainer som skipes ut 
over kaia rett ved produksjonshallen.

Lovende løsning
Det er så langt investert over 10 

millioner kroner i denne helt nye pro-
duksjonen. Gjenvinning av slam fra 
smolten er en bærekraftig og lovende 
løsning på det som er en betydelig 
miljøutfordring for raskt-voksende 
havbruksaktører som Helgeland Smolt 
og Nordland Akva. SMR har også 
skapt ny aktivitet i tomme lokaler hos 
Meløy Havnebygg AS, et selskap som 
eies av Terje Halsan AS og Limstrand 
Holding ANS. Salten Marine Re-
source ble på sin side etablert med en 
egenkapital på 3,6 millioner kroner, og 
har tidligere Nova Sea-sjef Odd Strøm 
som sin styreleder. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Herfra skal vi etter hvert kunne produsere nær 30 storsekker med pulveret vårt, hver uke, opplyser daglig leder Hans Christian Gjelseth i Salten Marine Resource.
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Administrative tjenester
Vaktmestertjenester
Resepsjonstjenester
Utleie av leiligheter
Kurs / Kompetanse
Personellutleie
Sentralbord
Arbeidstøy
Leiebiler
Renhold
Kantine

- Dette er nybrottsarbeid, så det er litt 
tidlig å si hvor stor satsingen i Glom-
fjord kan bli. Men, mange aktører 
jobber jo for å etablere mer landbasert 
matfiskproduksjon, som betyr stadig 
mer slam-avfall å håndtere, forteller 
Odd Strøm.
- Og, det forskes utrolig mye på dette 
både ved SINTEF, universiteter og 
høgskoler – altså varianter av hvordan 
dette avfallet fra havbruksnæringa kan 
utnyttes. Så, vi ser for oss å kunne øke 
produksjonen langt ut over det den er 
nå i starten.

Å løse et problem 
Det omtales som verdens første sentra-
le tørkeanlegg for slam fra settefisk-in-

Tidligere Nova Sea-sjef Odd Strøm er styreleder i Salten Marine Resource, som tørker smolt-avfall i Glomfjord, og eksporterer som 
gjødselprodukt. Dette bildet er tatt i forbindelse med åpningen av Helgeland Smolt sitt produksjonsanlegg i Reppen i Rødøy.

Mål: norsk landbruk
Smolt-produsentene på 
Helgeland har etablert 
banebrytende slam-hånd-
tering i Glomfjord. Styrele-
deren tror på et spennen-
de gjødselmarked, i norsk 
landbruk.

Glomfjord ble valgt på grunn av egnet lokale, 
god beliggenhet og flott havn. Men ja, videre 
dialog med Yara om samarbeid er absolutt 
interessant. Gjødselsporet er viktig for oss.

ODD STRØM

dustri. Og ved etableringen av selska-
pet Salten Marine Resource (SMR) i 
Glomfjord høsten 2020, ble tidligere 
Nova Sea-sjef Odd Strøm hentet inn 
som styreleder. Sentral SMR-eier er 
forøvrig settefiskprodusent Helgeland 
Smolt, som igjen eies 74 prosent av 
Nova Sea.  
- Målet har først vært å finne en mer 
rasjonell løsning for avfallet, mer kost-
nadseffektivt enn i dag, forklarer han.
Det meste smoltavfallet i nord fraktes 
nemlig til forbrenning på Skogn i 
Trøndelag. Kostbar og knapt nok 
bærekraftig. 
- Å tjene masse penger har altså ikke 
vært målet til nå – det er mest snakk 
om å løse et problem. Men, når vi får 

rampet dette opp, og lært masse av 
forskningen slik at det kan utvikles 
rett teknologi, ja, da vil det ligge gode 
verdier og markeder i å lage avfallet 
om til gjødsel.

Fra lav til høy verdi
Det er så langt investert langt over 
10 millioner kroner i denne helt nye 
produksjonen øverst på Helgeland. 
Gjenvinning av avføring og fôrrester 
fra laksesmolt er lovende som del-løs-
ning på en betydelig miljøutfordring 
for de raskt-voksende havbruksaktø-
rene Helgeland Smolt og Nordland 
Akva. I vår planlegger Strøm offisiell 
åpning av tørkeanlegget, som også er 
et spennende tilskudd til Glomfjord 

Industripark.
- Pulveret blir i dag til en lavere 
kvalitet av gjødsel, og går derfor 
til lavt-betalende markeder, gjerne 
oversjøisk. Men, idet vi klarer å øke 
kvaliteten ser vi et godt nærmarked i 
norsk landbruk, og her leter vi allerede 
etter partnere for utvikling. Salten 
Marien Resource er godt integrert i det 
grønne skiftet.

Snakker gjerne med Yara
- Partnere: tørkeanlegget er nærmeste 
nabo til Yaras gjødselfabrikk i Glom-
fjord?
- Glomfjord ble valgt på grunn av 
egnet lokale, god beliggenhet i forhold 
til kundene våre i havbruksnæringa, og 
den flotte havna.
- Men ja, videre dialog med Yara om 
samarbeid er absolutt interessant. 
Gjødselsporet er viktig for oss. Akku-
rat nå må vi bygge erfaring for å oppnå 
lønnsom drift på slammet, og så skal 
vi etter hvert koble oss på flere miljøer 
for å utvikle dette videre.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs" NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET 1110
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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.

Christer André Olsen (29) 
reiser langt når han skal 
på arbeid. Men med til-
rettelagt turnus hos Reipå 
Knuseri lar reisejobb og 
familieliv seg koordinere 
på beste vis! 

Christer Andre Olsen pendler fra Kirkenes og til Meløy for å jobbe som bergsprenger hos Reipå Knuseri.

Daglig leder hos Reipå Knuseri, Frank Robert 
Svendsgård. Foto: Edmund Ulsnæs

Arbeidsdagene er sjeldent kortere enn 12 timer, men 
det syns jeg er helt topp – jeg er jo her for å jobbe!

CHRISTER ANDRÉ OLSEN

Opprinnelig er han vokst opp noen 
mil utenfor Kirkenes, og har jobbet 
der oppe i hele sitt yrkesliv.
- Jeg har tatt såkalt femårig opplæring 
i bedrift før jeg tok fagbrevet i 2018, 
og fikk på plass spregningspapirene i 
2019, forklarer han. 
Men i Finnmark er det stille i spreg-
ningsbransjen på vinterstid, og sjansen 

for å bli permittert er stor hvert år. 
- Jeg begynte å se meg om etter noe 
litt mer stabilt, og det var da jeg fant 
utlysninga til denne stillingen!

Fast siden september
Så i høst begynte han i to uker på, to 
uker fri-ordning – og jobber heller len-
gre arbeidsdager når han først er her. 
- Arbeidsdagene er sjeldent kortere 
enn 12 timer, men det synes jeg er 
helt topp – jeg er jo her for å jobbe! 
Og det er deilig å ha helt fri når jeg er 
hjemme, forteller han. 
For hjemme i Kirkenes har han sam-
boeren Beate, og to barn på 3 og 5 år 
– som alle er godt vant med turnusen 
hans.
- Jeg har jobbet slik som dette helt 

siden i 2013, og jeg synes det er fint å 
kunne være helt til stede for de hjem-
me når jeg har fri, så vi trives godt 
med dét!

Rekruttere utenfra
Det er høy aktivitet i anleggsbransjen, 
med mange jobber – og det blir ikke 
mindre i tiden fremover. Reipå Knuse-
ri er intet unntak.  
- Vi har veldig mye å gjøre fremover, 
og er på jakt etter folk på flere områ-
der, forteller daglig leder Frank Robert 
Svendsgård. 
Men rekrutteringen er ikke så enkel. Å 
finne flinke fagfolk med riktig kompe-
tanse har vært og er ei utfordring for 
flere aktører. Dermed må man tenke 
litt annerledes.
- Kompetansen finnes jo, men vi ser 
oss nødt til å se andre steder etter den 
– og da finner vi som regel de som øn-
sker å jobbe to uker på, og to uker av. 
- Slik som i dette tilfellet har vi to 
bergsprengere som jobber om hver-
dandre, og da er de på jobb mandag til 
søndag hver uke. Det funker veldig bra 

for oss, for da har vi folk på jobb hele 
tiden og prosjektene blir utført raskere!

Tekst og foto: Synne B.Ulsnæs" NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET 1312

Bergsprenger fra Kirkenes



Terje Halsan AS ble etablert av Terje Halsan i 1946, da 
Norsk Hydro begynte byggingen av gjødselfabrikk i Glom-
fjord. Det nye entreprenørfirmaet trimmet i Hydro-lagrene, 
brøytet og gjorde grunnarbeider, og under byggingen av 
Fykantunnelen på 1960-tallet sysselsatte Halsan nær 30 
personer i knusing, sprenging og frakting av masse. I dag 
ledes den tradisjonsrike familiebedriften av Terjes sønn 
Kristen, og staben på 17 personer disponerer en stor og 
moderne maskinpark. De største oppdragene utføres for 
Yara og andre produksjonsbedrifter, men firmaet leverer 
også tjenester til private i Meløy. I 2009 ble Terje Halsan 
AS tildelt Meløy kommunes næringspris.

Grunnarbeid

Brøyting 

Transport og kranbil-
oppdrag

Grus/pukk/singel/jord

Boligrigg for utleie

Containerutleie/avfalls-
håndtering

Grunnarbeid
Rivningsarbeider
Vei, vann og avløp

Flytting av utstyr
Kranoppdrag
Levering av masser

post@halsan-as.no

Våre dyktige og meget erfarne sjåfører 
utfører alt du trenger av transport, løft, 

avfallshåndtering og grunnarbeid!Knallfornøyd. Men…
Når en bedrift forbedrer 
driftsresultatet med 80-
100 prosent på to år, da 
bør sjefen fikse kake i lun-
sjen. Men, ikke bare gode 
nyheter hos Bilfinger…

Og når vi da kla-
rer å gjennom-
føre prosjektene 
godt, gir dette 
bedre lønnsom-
het og bedre 
marginer.

KNUT IVAR AMUNDSEN

Bilfinger-staben er mindre enn før, og er blitt enda flinkere til å jobbe lønnsomt i prosjekter. Dette gir store og positive utslag på bunnlinja i Glomfjord-avdelingen.

- Så gode driftsresultater gir oss litt mer handlefrihet til å investere og fornye oss. Men, vi trenger flere ansatte! innrømmer Knut Ivar Amundsen.

- De totale driftsinntektene har selv-
sagt vært høyere før, for vi var jo 68 
ansatte i 2017, mens vi i dag er bare 
42, innrømmer Knut Ivar Amundsen 
først.
- …..men, vi har likevel økt driftsinn-
tektene våre med 8-10 prosent siden 
2019, og ikke minst: driftsresultatet er 
forbedret med nesten 100 prosent!

Prosjekt-flinkere
Det typiske «kakeåret» 2021 er for-
lengst tilbakelagt, og -22 har rikelig 
med utfordringer. Men, la oss dvele litt 
til ved det særdeles hyggelige først:
- Vi er blitt flinkere til å gjennomføre 
fastpris-prosjekter slik at de blir lønn-
somme for oss, fastslår Bilfinger-sjefen.
- Mye av det vi gjør i bedriften, selger 

vi time for time. Men, i 2021 opp-
nådde vi at nesten 40 prosent var i 
prosjekter på fastpris. Og når vi da 
klarer å gjennomføre prosjektene godt, 
gir dette bedre lønnsomhet og bedre 
marginer enn når vi kun selger enkelt-
timer, forklarer han.
- Her skal staben ha skryt, for de har 
virkelig levert og hatt fokus på dette! 
Gode driftsresultater gir oss litt mer 
handlefrihet til å investere, fornye oss 
og stå litt sterkere i markedet.

Drømmer om 50
Likevel er han ikke helt fornøyd med 
tingenes tilstand. Kraftig krympet stab 
siden 2017 betyr mindre rom for å ta 
nye oppdrag – altså utenom den store 
og faste vedlikeholdsavtalen med Yara 

Glomfjord.
- Nå jobber vi hardt for å bli 50 
ansatte, i første omgang. Fordi vi har 
en arbeidsmengde som vi ikke klarer å 
betjene godt nok. Men det er en kjem-
peutfordring å få tak i kvalifiserte folk.
I vinter har han mistet folk til pen-
sjonsavgang, og ved at enkelte yngre 
ansatte har meldt overgang til produk-
sjonsbedrifter i nærområdet.
- Og, vi ser på søkermassen at det er 
få lokale å finne. Jo, det kommer noen 
fra utlandet, men gjerne overkvalifiser-
te, altså sivilingeniører uten praktisk 
arbeidserfaring. Det å skaffe folk med 
relevant fagbrev er og blir en kjem-
peutfordring for oss!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

 

KRAFT - MOT - SAMARBEID

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET 1514 "



- Jeg vet faktisk ikke at jeg har opplevd 
en bedre vinter enn denne siden jeg 
kom hit, innleder prosjektleder Hå-
vard Jentoftsen.
Og han vet hva han snakker om, etter 
over 25 år i bedriften som har snø som 
viktig forretningsområde i Glomfjord 
– Terje Halsan AS.

Kaos er mer vanlig
Vi skriver midt i mars, og selv om 
mange nok ønsker seg mer av forrige 
ukes vår-aktige vær framover, kjenner 
vi flere viktige virksomheter som har 
snørydding som viktig sysselsetting for 
staben.
- Jobbmessig har vinteren vært perfekt! 
Rikelig påfyll med snø hele tiden, men 
også pauser med litt regn, der vi rekker 
å få unna alt og lete fram slukene 
igjen. I vinter har snøryddingen gene-

Denne påstanden har du 
vel ikke hørt før: - Vinte-
ren 2021-22 har vært helt 
perfekt! Men ja, det er dét 
som er sannheten. For 
dem som snøen virkelig er 
viktig for…

Akkurat HER er det nesten alltid snø! Vi illustrerer denne artikkelen med bilde fra den voksne snøryddingsjobben av Fjellveien opp fra Fykan i 
Glomfjord – den som gjøres hver vår av Terje Halsan AS. Stor maskin i arbeid er gøy å se på for denne fotturisten. Foto: Tor Oscar Lillevold

Terje Halsan AS: prosjektleder 
Håvard Jentoftsen
Foto: Edmund Ulsnæs

Reipå Knuseri AS: prosjektingeniør 
Mats Swensen
Foto: Edmund Ulsnæs

rert arbeid for oss jevnt og hele tiden, 
og jeg kan ikke huske sist det var så 
gunstig.
Halsan brøyter i hele industriparken, 
der skiftarbeid krever god rydding 
og framkomst 24/7. Dessuten hos 
virksomheter som Meløy Auto, Rema 
1000, Meløy videregående skole, 
Statkraft og ved boligblokkene øverst 
i Haugvika. To mann i staben har 
kontinuerlig vakt, og kaller ut flere ved 
behov.
- Det mer vanlige er at det kommer 
så mye snø at det blir nesten kaos – vi 
finner ikke plass til alt! Eller at det 
kommer ingenting. Denne vinteren? 
Perfekt…

Rikelig på Reipå
Hos kollegene i Reipå Knuseri får 
Håvard støtte i sin dom over vinteren. 
Prosjektingeniør Mats Swensen og de 
andre er inne i en femårig avtale med 
Veidekke, altså på vintervedlikehold 
av fylkesveien fra Grimstad til Fykan. 
Dessuten kommunale veier fra Ørnes 
til Kunna. Rundt buss-skur og veiskil-
ter er viktig, og så kommer salting og 
strøing. Og brøyting av en god del 
private stikkveier.
- Vi har ulike lag som går i vaktord-

ning på de ulike oppdragene, og man-
ge i staben har rikelig jobb gjennom 
vinteren med snørydding, bekrefter 
Mats.
- Nå har ikke jeg mer enn fire år i be-

driften så langt, men joda, her i leiren 
er vi enig: det har vært en veldig bra 
vinter for oss som rydder snø!

Tekst: Edmund Ulsnæs

Vinteren 2021-22:

Det mer vanlige er at det 
kommer så mye snø at det 
blir nesten kaos – vi finner 
ikke plass til alt!

HÅVARD JENTOFTSEN"Etter en nokså utfor-
drende byggeperiode 
står nye og kraftig 
ombygde Meløy No-
tbøteri i vår ferdig på 
Sørheimbrygga. Over 
30 millioner kroner er 
investert, og produk-
sjonsarealet er økt 
med ca. 15 prosent – 
men har nå all-over full 
takhøyde. Lagerkapasi-
teten er økt fra om lag 
5.000 til 10.000 kubikkmeter. De ansatte 
har fått flotte garderober og spiserom.
- Nå gjenstår bare asfaltering og en del 
opprydding. Hele anlegget er i ordinær 
drift, opplyser daglig leder Roy Grønås.
Og presterte sammen med staben like-
godt all time high på driftsinntekter i fjor, 
til tross for anleggsarbeidene og smitte-
verntiltak.
- 27 millioner kroner er veldig, veldig bra, 
og vi får gode tilbakemeldinger fra mange 
kunder. Budsjettet for i år er 21 millioner, 
men prognosene tilsier at vi kan klare 24-
25, sier han fornøyd.

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

Større bygg, større økonomi

Roy Grønås

CHRISTIAN SØRHEIM er fra årsskiftet heltidsansatt i fami-
liekonsernet Sørheim Holding AS på Halsa. 33-åringen er 
Egil Sørheims sønn, og tok videregående med studiespe-
sialisering på Ørnes etter grunnskolen, før en bachelor i 
marinteknikk ved Høgskolen i Bergen. I 2013 fullførte han 
sin mastergrad i skipsdesign ved daværende Høgsko-
len i Ålesund, og fikk trainee-kontrakt hos Rolls-Royce 
Commercial Marine i Brattvåg. Dette selskapet er fra 
2019 en del av Kongsberg Gruppen, og i deres avdeling 
for styremaskiner til skip har Christian siden 2018 hatt 
tittelen senior design engineer. I Sørheim Holding AS er 
han nå gått inn i nyopprettet stilling som teknisk sjef for 
Selvåg Senior AS, i forbindelse med den pågående ny-
byggingen av båt. Han er også styremedlem siden 2016. 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs.
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Siden 2018 har INGVILD S. 
LILLEVOLD vært ansatt i Meløy 
BedriftsService som kantinemed-
arbeider, men er fra og med 1. 
februar kantineleder. 

FRANTZ ANDERSEN (47) har 
det siste året vært ansatt som 
el-installatør og aut-el-leder for 
Bilfinger. I mai er han tilbake ved 
Meløy videregående skole hvor 
han tidligere har jobbet i elleve 
år. Nå skal han være fagleder og 
lærer for elektrolinja. 

JØRGEN PEDERSEN (24) tok 
fagbrev i produksjonsteknikk i 
august -21, og har imponerende 
nok allerede landet jobb hos 
Yara! Fra og med i januar er han 
fast ansatt i PKL. 

Meløys største bedrift med 190 ansat-
te henter både sine råstoffer og selger 
sine ferdige produkter…..globalt. Og 
dette virker Russlands krigføring i 
Ukraina sterkt inn på, fastslår fabrikk-
sjef Øyvind Jenssen.

Fra dag til dag
- Vi skal klare å holde hjulene i gang 
– dét tror jeg på og det jobber vi for. 
Men, dette er krevende, og situasjonen 
rundt oss endrer seg nesten fra dag til 
dag. 
- For vår del er det konkret to båtle-
veranser med råstoff som vi sålangt 
ikke har fått. Dette har vi løst ved å 
hente fra andre leverandører. Ideelt 
sett skulle vi brukt mye lengre tid på 
å kvalifisere nye leverandører, for når 
vi tar nye typer råvarer rett inn på 
denne måten, så kan det påvirke både 
prosessen og kvaliteten vår.
Rett før helgen varslet Yara Interna-
tional i en børsmelding at konsernet 
stanser alle innkjøp fra leverandører 
som kan knyttes til sanksjoner mot 
russiske selskaper eller spesielt mektige 
enkeltpersoner. Inntil nå har ikke 
Glomfjords råvarestrøm fra Russ-
land vært stoppet. Men summen av 
økonomiske sanksjoner, problemstil-
linger innen forsikring og shipping, 
og andre forhold, har lenge skapt stor 
usikkerhet.

Stor usikkerhet
- Å skaffe råstoffet fosfat har vært 
løsbart. Men kalium og ammoni-
akk – der vet vi at det ikke er nok 

Yara i dilemma
- Vi jobber for å holde 
hjulene igang. Men det ER 
krevende!

Svein Tore Holsether, konsernsjef Yara 
International. Foto: Yara

Øyvind Jenssen, fabrikksjef Yara Glomfjord

råvarer tilgjengelig uten leveransene fra 
Russland. 
Yara og produksjonsanlegget i Glom-
fjord står dermed midt i en situasjo-
nen som ryster store deler av verden 
akkurat nå. Russland og Ukraina er 
stormakter innen landbruk og matpro-
duksjon, og er enorme leverandører 
til for eksempel norsk og europeisk 
industri.
- Oppe i dette ser vi galopperende pri-
ser på for eksempel gass og drivstoff, 
og usikkerheten er stor. Jeg tror på at 
vi skal kunne fortsette produksjonen, 
men vi vil nok kunne oppleve at vi 
ikke kan kjøre fabrikken for fullt til 
enhver tid.

Yaras dilemma
Yara-konsernet står i et stort dilemma. 
Uansett varighet på krigen, vil trolig 
verdenssamfunnet jobbe hardt og 
forent for å gjøre seg mindre avhengig 
av varestrøm til og fra Russland. Og 
Yaras visjon, den betyr å bidra til stabil 

matvareproduksjon og mindre sult 
og fattigdom. Dilemmaet blir da at å 
kutte samarbeidet med Russland…
det vil få enorme konsekvenser for den 
samme matproduksjonen.
- Vi ber innstendig norske og inter-
nasjonale myndigheter om å finne 
sammen og beskytte den globale 
matvareproduksjonen selv i krisetid, 
og om å arbeide for at verdens matva-
reproduksjon blir mindre avhengig av 
Russland, skrev konsernsjef Svein Tore 
Holsether i Yara International i en 
pressemelding i forrige uke.
Selskapets ansatte i Ukraina er blitt 
direkte rammet av konflikten ved at 
kontorene er truffet av et missil. 
- En verden med ustabil matforsyning 
er en verden med stedvis hungersnød, 
økt dødelighet, væpnede konflikter, 
migrasjon, opptøyer og destabiliserte 
samfunn, skriver Holsether i sin appell 
til myndigheter i alle land.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Det blir et spennende skifte. Dette er 
den type stilling jeg har «ønsket» meg 
etter som den er veldig relevant for 
bachelor-utdanningen min, og den vil 
jeg jo gjerne utnytte, nå som jeg først 
har den, smiler Vidar. 
Fra og med 1. april i år er han tilbake 
i Statkraft, denne gangen i stillingen 
som elkraftingeniør. Dét ser Vidar 
frem til.

Til bærekraft, med Statkraft

En driftig mann med mye 
og variert erfaring er Vidar 
Breivik (44). Etter to år 
hos Cargill på Halsa ven-
der han nå nesen tilbake 
til Statkraft. For å utnytte 
bachelor-en sin, og ikke 
minst: jobbe bærekraftig! "

Ferdigstiller
- Jeg ble ringt av Statkraft for rundt et 
år siden, men da føltes det for tidlig 
å stikke av herifra. Nå får jeg jobbet 
ferdig en del store prosjekter før jeg 
drar, og dét kjennes bra, forklarer 
44-åringen.
I «alle» år har Vidar gått som fagarbei-
der, til tross for at de siste fagene som 
manglet på bachelor-en som elektro-
ingeniør ble tatt da han sist jobbet hos 
Statkraft, fra 2012 til -18.
- Jeg måtte ha ny jobb i 2012 da det 
gikk skeis på REC. Da var det dessver-
re ikke flust av ingeniørstillinger ledig, 
og jeg følte meg heldig som i det hele 
tatt fikk en jobb. For de var det ikke 
mange av på den tiden, humrer han.

Bærekraft og el-sykkel
Men, med lysere tider de siste årene 
i Glomfjord og et ønske om å jobbe 

bærekraftig, var det på sin plass å gjøre 
skiftet. Både stillingstittel og bedrift.
- Jeg liker Statkraft som bedrift, det er 
mange artige prosjekter og så har de 
en bærekraftig og fremtidsrettet profil 
som jeg synes er spennende. Jeg er jo 
glad i miljøet, og nå blir det gjevt å 
bruke el-sykkelen til jobb igjen, smiler 
Vidar.
For selv om tiden hos Ewos har vært 
utelukkende fin, innrømmer han at 
pendlingen fra Glomfjord hver dag 
blir god å slippe. 
- Svartistunnelen virker til å aldri ta 
slutt etter en lang dag på jobb, flirer 
han.

Tekst: Malin B. Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs

Er rekruttering 
krevende? 

Vil du søke studiet, er fristen 20.april på 

https://www.nord.no/no/studier/
sykepleie-bachelor-deltid 

Kompetansepilot Salten hjelper deg! Send SMS til 988 99150, og prosjektleder 
John Howard Bottolfsen kontakter deg, for nærmere avtale!

Ozra Heidari:
- Jeg jobber ved Meløy helse- og velferdssenter, og nå tar jeg utdanning som syke-
pleier! Dét gjør jeg ved Nord Universitet, som har et 4-årig nett- og samlingsbasert 
studium. Før dette fikk jeg studiekompetansen og helsearbeiderfag gjennom Nett-
skolen i Nordland, samtidig som jeg opparbeidet meg praksis. Så gikk jeg opp til 
fagprøven i høst – alt gjort i løpet av fire år. Tusen takk til min gode arbeidsgiver og 
for en veldig fleksibel opplæring. Og takk til min snille ektemann!

Hvis rekruttering er krevende i din bedrift, kan kanskje 
etter- og videreutdanning være en del av løsningen?
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Og så har de en bærekraftig 
og fremtidsrettet profil som 
jeg synes er spennende. Jeg 
er jo glad i miljøet, og nå blir 
det gjevt å bruke el-sykkelen 
til jobb igjen.

VIDAR BREIVIK

- Det blir et spennende skifte, dette er den type stilling jeg har ønsket meg! Vidar Brevik 
skifter arbeidsplass i april – fra Cargill til Statkraft.



Liz Rekve (62)

Det er tull at folk ikke snur 
seg raskt og flytter på seg 
– dette skjer jo hele tiden!"Hennes nær 130 medlemsbedrifter forventer både mer samarbeid, 

bedre samferdsel og nye næringsarealer. Men, det en helt annen satsing 
som først krever den nyansatte næringslivslederen i Meløy.

- Veit du hva? Jeg ække en sånn som 
griner hele tida, altså! Men…..de 
sterkeste opplevelsene med mennesker 
og natur i livet mitt, de har jeg fått 
nordpå. Så, da jeg på tur nordover 
kom kjørende opp på Saltfjellet, med 
sånn lyseblå farge overalt – da GREIN 
jeg av lykke! 
Huset i Agder er solgt, og hennes 
Toyota RAV 4 har bragt henne til 
Meløy. Etter ett år med langt mer 
varme og mindre nedbør enn her - 
oppussing av leilighet på Kreta – klarte 
ikke den selverklærte arbeidsnarko-
manen Liz Rekve (62) pausen lengre. 
Den erfarne stedsutvikleren har brettet 
opp ermene på ny, etter tidligere pro-
sjektledelse i både Berlevåg, Tjeldsund 
og Vågan. I vinter har hun gått løs på 
folkene, bygdene og bedriftene i kyst-
området der Helgeland er nærmeste 
nabo til Salten.

Grønne Meløy
- Nesten ingen i hele landet er klar 
over hvor avansert det er, det indus-
trieventyret som Meløy nå skaper. Da 
må vi vise det bedre fram! Havbruks-
bedrifter som er moderne og innova-
tive og avskaffer utslipp, oppdrett på 
helt nye arter, ny og stor vekst for en 
solenergi-bedrift som er verdensle-
dende, og utnyttelse av krafta vår til 
ny og bærekraftig industri.  Vi ER det 

grønne skiftet, vi!
Det er Meløy Næringsforum som 
har hentet henne inn. Den erfarne 
energibunten er ny daglig leder i 
interesseorganisasjonen med nær 130 
medlemsbedrifter. Arbeidshistorikken i 
CV-en hennes har mange linjer, og på 
flertallet står det Prosjektleder. Liz Re-
kve har hjulpet kommuner, bygder og 

bedrifter ved storhavet i Finnmark, i 
Lofoten i Nordland og på bøgda i Ag-
der. Egeninnsatsen hennes er: enormt 
engasjement, diger idébank og positiv 
støy. Mens arbeidsmetoden, den er å 
trekke folk sammen, skape begeistring 
og tro på hårete mål.

Ikke krise. Eventyr.
- Næringslivet her har store vekstpla-
ner, og min viktigste oppgave blir å 
jobbe med rekruttering. Vår ferske 
undersøkelse viser at bedriftene våre 
trenger mer enn 400 nye ansatte de 
neste årene, for å kunne realisere 
planene de har. Samtidig skal «alle» ha 
mange folk nå – Rana, Narvik, Evenes, 
og vi er som en lillebror å regne. 
- Men, jeg nekter å kalle dette en krise! 
Det er et EVENTYR at vi trenger så 
mye folk, og Nord-Norge og Meløy 
kommer til å slå alle rekorder med det 
som skal skje fra nå!
Nylig presenterte hun og styret 
i Meløy Næringsforum en fersk 
undersøkelse der 120 virksomheter 
i Meløy har beskrevet sine behov for 
økt bemanning. Se egen sidesak i 
denne artikkelen. Undersøkelsen er 
startskuddet for en kampanje der Liz 
Rekve skal lede arbeidet. Her skal hun 
samarbeide nært med Meløy kommu-
nes eget rekrutterings- og tilflytterpro-
sjekt Meløy Tett På.

Nesten ingen i 
hele landet er 
klar over hvor 
avansert det er, 
det industri-
eventyret som 
Meløy nå skaper. 
Da må vi vise det 
bedre fram!

LIZ REKVE

"Oppvokst i Sandefjord, har bodd 
hoveddelen av sitt voksenliv i Oslo. 
Handelsgym, deretter Cand. polit. 
(tidligere samfunnsvitenskapelig 
embetseksamen) ved Universitetet 
i Oslo, med fagene kriminologi, 
sosiologi, sosialantropologi og 
statsvitenskap. Senere jobber 
for Forskerforbundet, daværende 
Fredskorpset og Regnskogfondet. 
Prosjektleder innen stedsutvikling i 
Berlevåg, Tjeldsund, Vågan og Bjel-
land i Agder. Fra i vinter daglig leder 
i Meløy Næringsforum, som har om 
lag 130 medlemsbedrifter.
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Mange drømmer om nord
- Det dreier seg om å fortelle hvem vi 
er og hva vi kan tilby! I samarbeid med 
Facebook-siden «Meløy i bilder» sitter 
jeg nå på 100 bilder som nå skal spres 
i alle sosiale medier i løpet av 100 
dager. Engasjementet er kjempestort! 
Og budskapet vårt er, helt bevisst 
skrevet på engelsk, «We want you here. 
We have work for you».
Liz Rekve vet at NAV har nærmest 0 
ledig arbeidskraft å tilby bedriftene, 
og hun registrerer allerede at mange 
mener rekrutteringsoppgaven blir for 
stor. Men, Meløy har prestert stor-re-
kruttering tidligere – den gangen 
4-500 nye arbeidsplasser ble skapt på 

få år rundt REC Wafer i Glomfjord, 
fra årtusenskiftet.
- Det er tull at folk ikke snur seg 
raskt og flytter på seg – dette skjer jo 
hele tiden! De vi leter etter må gjerne 
komme utenfra og snakke engelsk, for 
i mange bedrifter er engelsk uansett 
arbeidsspråket. Men, vi skal også hente 
folk fra hele Norge.
- Jeg kjenner dem, du kjenner dem – 
alle kjenner folk som drømmer om å 
få leve og jobbe noen år nordpå!

«Mister» CV-er
- Du leter etter livsstil-folk?
- Ja, unge i dag vil ha en spennende 
jobb, men livet skal være noe mer, 

også. De vil ha det gøy, prøve nye ting, 
få kule opplevelser i livet sitt. Natur, 
snø og ski, fiske og friluftsliv, folkene i 
en annen og eksotisk landsdel – dette 
er det mange som har lyst til å prøve 
ut noen år. Og, de vil jobbe med ting 
som gir mening og har bærekraft – da 
er Meløy det perfekte stedet! 
Liz Rekve mener bedrifter og regioner 
også overser en stor mulighet i å sam-
arbeide i «gjenbruk» av søknader. Nå 
ønsker hun seg et jevnlig frokost-møte 
mellom personalledere fra bedrifter i 
Meløy, der alle har sin bunke med:
- Når Mo Industripark skal bygge 
batterifabrikker og får inn 1.000 CV-
er, men bare bruker 500 av dem - hva 

skjer med resten? De kan jo vi andre 
trenge! For hvis man først søker seg 
nordover i landet, da kan man kanskje 
vurdere mange steder – og Meløy kan 
jo selge inn mye av det samme som 
Lofoten kan. Bedrifter og regioner må 
dele med hverandre og være generøse, 
slik at vi ikke mister gode folk!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Natur, snø og ski, fiske 
og friluftsliv, folkene i en 
annen og eksotisk lands-
del – dette er det mange 
som har lyst til å prøve ut 
noen år. Og, de vil jobbe 
med ting som gir mening 
og har bærekraft.

LIZ REKVE

"
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Men, jeg nekter å 
kalle dette en krise! 
Det er et EVENTYR 
at vi trenger så mye 
folk, og Nord-Norge 
og Meløy kommer til å 
slå alle rekorder.

LIZ REKVE

"
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- Vi skal lete etter livsstil-søkere. Natur, snø og ski, fiske og friluftsliv, folk i en annen og eksotisk landsdel – dette er det mange som har 
lyst til å prøve ut noen år. Og, Meløy er det perfekte stedet! mener Liz Rekve.

Engasjement, masse idéer, positiv støy: nå skal Liz trekke arbeidssøkere ved å spre 100 fantas-
tiske Meløy-bilder i løpet av 100 dager, i ulike sosiale medier.
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- Vi er ikke bare et sted, vi er et livs-
stil-sted!
Vi er invitert til presentasjonen av en 
helt spesiell undersøkelse, og det er 
daglig leder Liz Rekve i Meløy Næ-
ringsforum (MNF) som innleder.
- Nå må hele Meløy ta tenning på 
denne utfordringen, og se at det er 
spennende å få folk til å flytte hit! 
Hadde dette vært i Lofoten, hadde de 
sagt: «Null problem, dette fikser vi!», 
fortsetter hun.

Tallet er 455
Presentasjonen, det er av Tallene. De 
som nå er hentet inn og systematisert 
av Bjørn Sleipnes og Stein Gaute En-

dal – på oppdrag fra Meløy kommune 
og MNF. Tallene som forteller med 
stor tydelighet det som blir de neste 
årenes store utfordring:
- Vi har hatt kontakt med i alt 120 
bedrifter som i dag har 1.034 ansatte 
i heltidsstillinger og 150 i deltidsstil-
linger. De har gitt oss tallene på hvor 
mange nye ansatte de trenger de neste 
1-4 månedene, og på lengre sikt – de 
2-3 neste årene, innleder Bjørn.
Den tidligere banksjefen og samfunns-
økonomen har på blokka rapportering 
fra de 10-15 konsernbedriftene som 
har nasjonale og internasjonale eiere. 
Og fra om lag 100 bedrifter med 
lokalt eierskap. Og, fra en knippe virk-

Stor aktivitet og store investeringer, i mange bransjer – 
dette er Meløy i 2022. Men, her er tallene tallene som 
kan bremse mange bedriftslederes utviklingsplaner.

Trenger folk, ja. Søylediagrammet viser hvor mange nye arbeidstakere om 
lag 120 bedrifter i Meløy trenger på kort sikt og på lang sikt. Tabell: Meløy 
kommune

- Nå må hele Meløy ta tenning på denne utfordringen! understreker daglig leder Liz Rekve i Meløy Næringsfor-
um. Her blir hun fotografert sammen med sin styreleder Pål Einar Olsen, av Avisa Nordlands Johan Votvik. 

Da jeg jobbet i Distriktenes Utbyggingsfond, ga vi 
bedriftene tilskudd for å etablere arbeidsplasser. 
I dag er det helt snudd på hodet – vi har jobbene, 
men mangler folkene.

BJØRN SLEIPNES, SAMFUNNSØKONOM

- Tallene vi har hentet inn er basert på realistiske planer for satsinger i bedriftene. Meløy har behov for over 400 nye arbeidstakere de neste årene, avslører Bjørn Sleipnes (t.v.) og Stein Gaute Endal.

somheter som er under etablering.
- Bedriftene trenger i alt 90 nye med-
arbeidere i vinter og vår, for å realisere 
alle planene sine. Og de neste 2-3 
årene trenger de 365 nye medarbeidere 
i tillegg. Altså 455 i alt.

Arealer, boliger, folk
Så. Der har vi altså utfordringen, og 
selve utgangspunktet for den ambisi-
øse MNF-kampanjen «Nye folk, nye 
muligheter».
- I tillegg har bedrifter forventninger 
om at det tilrettelegges næringsarea-
ler – hvis ikke vil de måtte se seg om i 

andre kommuner, forteller Stein Gaute 
Endal.
- Og så er det en utfordring med 
tilflytting at det ikke er ledige boliger 
– spesielt i Søndre Meløy.
Men tilbake til alle de nyansatte som 
trenges når et allerede sterkt nærings-
liv skal satse mer, og når Meløy skal 
utvikle «grønn industri» i større grad 
enn de fleste.
- Dette er mye folk. Meløy har an-
slagsvis i underkant av 3.000 arbeids-
plasser, så 455 utgjør jo 15-20 prosent 
økning, fastslår Bjørn.

Sterke satsinger
To datasentre er under etablering, 
Norwegian Crystals planlegger storut-
bygging, bygging av hydrogenfabrikk 
er fortsatt under planlegging, i Kilvika 
tror man fortsatt på stort smoltanlegg, 
Ecoprot (soldatfluelarvene) skal bygge 
opp produksjonen, Polarfisk (opp-
drett av stør for salg av russisk kaviar) 
er fortsatt en mulighet, Fore Båt- og 
Motorservice er midt i storutbygging, 
byggentreprenørene roper etter hånd-
verkere i et marked med sterk aktivitet. 
I tillegg kommer Meløy kommune, 
regionens desidert største arbeidsgiver, 

som har et stort og løpende behov for 
nye medarbeidere.
- Vi har også fått tall på hvilke typer 
kompetanse bedriftene trenger nå og 
på litt lengre sikt. Der er behovet for 
folk med fagbrev suverent høyest – ikke 
uventet i en industrikommune som 
Meløy. Og det viser også hvor kritisk 
viktig det er for rekruttering til nærings-
livet at man opprettholder en videre-
gående skole med tekniske, industrielle 
fag, og innenfor naturbruk, sier Bjørn 
Sleipnes og Stein Gaute Endal.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Tallene som 
gir hodebry
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- Det åpenbare er at vi alle trenger mer 
folk, og at vi kunne fått en betydelig vekst 
i regionen, dersom vi fikk flere arbeidsfolk 
hit. I dag driver vi en «kannibalisme» på 
hverandre, og dét gir ingen mening, og 
det ødelegger muligheter for samarbeid. 
Jeg er ikke tilhenger av utredninger, men 
i Gildeskål mener jeg vi nå trenger et 
forprosjekt, slik at vi får faktisk kunnskap 
om hva som er situasjonen, og hva som 
må til. Og at vi kan dra i samme retning 
slik at dette blir det beste stedet å komme 
til. Da er det viktig å snakke med de som er kommet hit, eller er reist 
igjen – altså gå til kilden: hva mangler, og hva må være på plass her for at 
folk skal bli? Polarplast har ikke vært veldig aktiv i arbeidsmarkedet – vi 
har aldri sånn sett hatt et mål om å bli så mye større. Vi har heller knyttet 
til oss samarbeidspartnere som kan løse deler av prosjekter for oss. Men, 
vi har klart å skaffe oss et bra rykte på at her får folk ansvar og får utvikle 
seg, så derfor har en god del bra folk ønsket å komme til oss for å jobbe. 

Anita Taraldsen
Daglig leder Solhaug Byggevare AS

- Meløy må gjøres attraktiv på flere 
områder enn bare vakker natur! Vik-
tige samfunnstiltak må sikres og være 
på plass, for eksempel å tilby nok 
barnehageplasser, og gode skoler. 
Så må tjenestetilbudet i handels- og 
servicebransjen være tilstrekkelig, og 
vi trenger flere møteplasser. Bolyst 
og Blilyst er enda viktigere nå enn 
tidligere! Meløy kommune må jobbe 
for å få på plass et godt nok helsetje-
neste-tilbud, og sikre legedekning, 
og husk at tilgang til boliger og 
infrastruktur også er veldig viktig. 
Hele kommunen må være «tilgjenge-
lig» med muligheter for å bo og jobbe. Jeg mener også Meløy kommune bør 
inspirere til og tilrettelegge utdanningsløp for ufaglærte, der de får lovnad 
om fast jobb etter utdanningen. Fordi det er så viktig å få fagfolk innen 
helse, skole og barnehager! 
For næringslivets del mener jeg det er viktig at vi samarbeider enda bedre for 
å sikre at vi kan tilby jobb til begge voksne i en familie som kommer.

Meløy kommune bør inspirere til og til-
rettelegge utdanningsløp for ufaglærte.

- Vi har søkt etter folk over tid, uten å være 
i nærheten av å få den responsen vi trenger 
– dette er vår største utfordring nå. Jeg har 
tro på jobben MNF og Meløy Tett På gjør 
– vi må vises i hele landet - det er ikke nok 
folk i Salten eller på Helgeland for å dekke 
opp. Se på lakseslakteriet på Sørarnøy - de 
henter utenlandsk arbeidskraft, og venner 
og familie har også kommet flyttende! I 
Meløy må privat og offentlig næringsliv 
jobbe sammen og gjøre oss attraktive - en 
arbeidsplass og en isbre er ikke nok, vi må tilby noe som ingen andre 
har! Boliger er kjempeviktig, men jeg er redd det må større bolig-pro-
sjekter på plass hvis vi skal dekke de behovene som Bjørn Sleipnes og 
Stein Gaute Endal presenterte her om dagen. Ellers så finnes det ikke 
bedre reklame enn de som allerede har flyttet hit, og trives – se bare på 
Meløy kommunes kampanje med de to lærerne ved Spildra skole! Nå 
må vil alle rope høyt og lenge for å bli sett og hørt, og vi må snakke 
hverandre frem og opp! 

Bjørn Kildal
Daglig leder Halsa Bygg AS

Det finnes ikke bedre reklame enn de 
som allerede har flyttet hit, og trives.

- Først er det viktig at vi ikke starter en «be-
driftskannibalisme» på ressursene vi har i 
regionen – dét vil skape en uholdbar situasjon 
for alle! Uansett: næringslivet i Meløy trenger nå 
å få inn unge og kompetent ansatte til kommu-
nen, og grendene trenger unge barnefamilier. 
For å være attraktive, er det helt avgjørende at 
Meløy opprettholder dagens skole- og barne-
hagestruktur. Så trenger disse nye familiene en 
plass å bo – vi må få til endring slik at vi unngår 
at hus som står tomme ender opp som fritids-
boliger for de etterlatte. Hva med en «byggebo-
nus» fra kommunen for hver ny bolig som bygges? Og at «bonusen» også gis 
til de som selger «fritidsbolig» til unge familier som etablerer seg? Vi må heller 
ikke glemme at det trenges jobb til begge de voksne i en familie - hvis ikke, blir 
etableringen midlertidig. Kan dette løses med en felles rekrutteringstjeneste/ 
bemanningsbyrå? Cargill er en sesongbedrift som trenger ekstra bemanning i 
4-6 måneder av året - kunne man se på løsninger der bedriftene deler på enkel-
te ressurser? Skal vi løse disse utfordringene må vi tørre å tenke nytt sammen!

Herulf Olsen
Fabrikksjef Cargill Halsa

Hva med en «byggebonus» fra kommunen 
for hver ny bolig som bygges?

- Nå er ikke rekruttering det jeg selv er 
aller best på, men som undersøkelsen 
til Meløy Næringsforum viser så er det 
ufaglærte eller personell med fagbrev 
som er stor del av behovet. Da tenker 
jeg på kort sikt at vi må bruke nettverk, 
og markedsføre oss bedre. På lengre sikt 
gjelder det også vel så mye for personell 
med høyere utdanning, og man bør 
nok i større grad tenke markedsføring 
som omdømmebygging av Meløy. Og å 
selge bedre inn dette med livsinnholdet 
og livskvaliteten ved å bo og leve her. Dette tenker jeg er særs viktig et-
tersom arbeidsplassene alene ikke nødvendigvis trekker folk. Jeg tenker 
at det også vil være hensiktsmessig å vurdere nærmere hvem som synes 
Meløy er et godt alternativ, og så kan vi rette oppmerksomheten mer 
direkte mot de gruppene, istedenfor å «skyte med hagle» og forsøke å 
lokke «alle». Til slutt vil jeg si at næringslivet i Meløy fortsatt har en vei 
å gå i å være synlig utenfor sine egne tomtegrenser.

Pål Einar Olsen
Daglig leder Industrivisualisering AS

…rette oppmerksomheten mer direkte mot 
de gruppene, istedenfor å «skyte med hagle».

Lasse Willumsen
Daglig leder Polarplast AS

…altså gå til kilden: hva mangler, og hva 
må være på plass her for at folk skal bli?

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Egil Sørheim
Daglig leder Sørheim 
Holding AS

- På rekruttering hos oss 
er den årlige fiskerimessen 
desidert viktigst – det er 
der vi virkelig får møte 
ungdom og vist fram det 
vi har å tilby. I samarbeid 
med opplæringsmiljøet 
på Inndyr dekker vi inn 
behovet vårt gjennom ord-
ningen med lærlinger. Vi 
sier at vi prioriterer lokalt 
når vi ansetter nye, og da 
må vi vise at vi mener dét. 
Jeg mener også at vi har 
bidratt til å beholde folk i 
nærområdet, blant annet 
er det folk som har fått utdanning hos oss, som nå er hos andre 
fiskeriselskaper i Meløy. Når søkere får nei hos oss, forsøker jeg å 
anbefale andre, lokale arbeidsgivere. Samtidig er det slik at om lag 
halvparten av våre ansatte har teknisk fagskole, enten de er styr-
menn, navigatører eller maskinister, og det blir ikke mindre krav til 
kompetanse på teknologi, når nye Selvåg Senior kommer i drift fra 
neste sommer.

Når søkere får nei hos oss, forsøker 
jeg å anbefale andre.

Hva skal til for at enda flere skal velge jobb og livsstil 
på dette stedet og i resten av vakre Meløy i Nordland? 
I denne artikkelen samler Ny Næring synspunkter fra 
næringslivsledere.
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- Nå har vi snakket med seks andre 
næringslivsledere, Øyvind – hvordan 
mener du det må jobbes for å løse ut-
fordringene med tilflytting og rekrut-
tering?

- Først vil jeg ønske initiativet gjen-
nom Meløy Næringsforum velkom-
men! Jeg tror vi alle må innse at vi nå 
er kommet dit at den enkelte bedrift 
må fokusere på mer enn seg selv. Vi 
har en felles interesse av å gå sammen 
om å finne ut hvordan vi kan gjøre 
kommunen vår attraktiv. Med alle de 
prosjektene som planlegges gjennom-
ført i Nord-Norge, så vil kampen om 
folk spisse seg til, og vi må se utenfor 
våre egne bobler, vi må sammen sørge 
for at flere får lyst til å komme hit.
- For ‘sammen’ – der er vi ikke flinke 
nok?
- Nei, eller…..det er gjort en god del 
bra, et eksempel er Meløy tett På, der 
man viser Meløy fra sin beste side, og 
dette med å annonsere ledige stillinger 
samlet. Dette er et bra grunnlag, men 
nå må vi klare å jobbe tettere sammen, 
vi må alle promotere MELØY bedre, 
når vi rekrutterer. Og vi må snakke 
mer sammen om dette.
- Hvordan?
- Nå er jeg for tiden styremedlem i 
Meløy Næringsforum, som jo har 

Øyvind Jenssen er fabrikksjef i Yara Glomfjord

etablert noen møteplasser. Disse må vi 
kanskje bruke til å jobbe mer målret-
tet. At bedriftenes personalavdelinger 
kobles sammen og samarbeider – dette 
er også bra og viktig å få til.
- Hvordan klarer Yara Glomfjord sin 
rekruttering?
- Jeg tror vel at Yara gjennom årene 
har et godt rykte for å tilby trygge og 
gode arbeidsplasser, og at vi tar vare på 
folk. Så til nå har vi ikke hatt proble-
mer med å supplere staben når vi har 
hatt avgang. Men, det ligger jo an til 
at vi i fortsettelsen må konkurrere mer 
nasjonalt og regionalt om folk, og da 
blir dette straks tøffere slik at vi må 
jobbe annerledes. Allerede har vi mer-
ket at søkertallene våre har gått ned, 
de gangene vi har søkt etter ingeniører.
- Jobbe annerledes?
- Ja, innsatsen vår med å selge inn 
bedriften vår og regionen her, den må 
rett og slett løftes noen hakk. For vår 
del ser vi at unge i dag ofte søker me-
ningen bak jobben, altså at de mer enn 
før er opptatt av verdiene i en bedrift, 
hvordan man jobber med bærekraft, 
det grønne skiftet. Yara er et selskap 
som har et godt formål – vår misjon er 
å trygge verdens matvareproduksjon. 
Dette blir bare viktigere for oss å mar-
kedsføre bedre framover. Kanskje må 

vi også gripe sjansen til rekruttering 
når den byr seg – knytte til oss folk 
når vi finner dem, selv om vi der og da 
ikke har lyst ut stillinger.
- Med sin historikk i Meløy, har Yara 
Glomfjord et ekstra ansvar i dette med 
å jobbe med rekruttering?
- Vi har en viktig rolle, helt klart. Og 
i utgangspunktet mener jeg at vi har 
ressurser nok til å utgjøre en forskjell, 

både overfor det kommunale og i ulike 
prosjekter. Men heller enn å legge inn 
enda mer økonomiske ressurser, tror 
jeg at vi kan bidra med mer tydelighet, 
med mer aktiv påvirkning av hvordan 
de eksisterende ressursene brukes. Og 
påvirkning mot at vi alle drar lasset i 
lag. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Innsatsen vår med å selge 
inn bedriften vår og regi-
onen her, den må rett og 
slett løftes noen hakk.
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- For vår del vurderer vi nå andre arbeids-
tidsordninger, slik at vi kan hente folk fra et 
større, geografisk område – altså at de kan 
pendle til jobb i Meløy. Dette er ikke en 
god løsning for Meløy, men en akutt-løs-
ning for oss, dersom vi skal unngå å måtte 
si fra oss mange oppdrag framover. Vi har 
også søsterbedrifter som satser systema-
tisk på utenlandsk arbeidskraft, og dette 
snakkes det jo om i Meløy nå – selv er jeg 

Bemannings-
pool, slik som 
MBS hadde i 
REC-tiden – 
kanskje bør vi 
tenke den vei-
en igjen?

Knut Ivar Amundsen
Daglig leder Bilfinger Glomfjord

kanskje litt gammeldags, og håper på lokale 
løsninger. Da er vi uansett ikke tjent med 
en lønnsgalopp fordi bedriftene slåss om de 
samme folkene – vi må få til tilflytting og 
nye skattebetalere til Meløy! Bemannings-
pool, slik som Meløy BedriftsService hadde 
i REC-tiden – kanskje bør vi tenke den 
veien igjen? Bilfinger har en slik tjeneste i 
Porsgrunn, og siden behovene svinger i be-
driftene, bør kanskje dette vurderes? Får vi 
hydrogenfabrikk og utbygging ved Norwe-
gian Crystals – da er det uansett ingen tvil 
om at rekruttering blir en stor utfordring, 
som må ses på med stort alvor.
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Vekst-region trenger arbeidsfolk

Øyvind Jenssen

Fabrikksjef Yara Glomfjord
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- Fjellveien har vært i generelt dårlig 
forfatning en stund. I fjor asfalterte vi 
mange, mange kilometer med veibane, 
og nå dreier det seg om tunnelene, 
opplyser Fred-Inge Kristensen.

Stenger, 
forbedrer
Kraftverkssje-
fen hos Stat-
kraft i Meløy 
bruker denne 
vinteren og 
våren på del 2 
av den kraftige 
oppgradering 
av Fjellveien. 
Dette er altså 
anleggsveien 

som strekker seg fra Fykan over 
Glomfjord Kraftverk og nær mila 
østover i Glomfjellene, til Storglom-
vassdammen. Veien har også avstikker 
underveis til Holmvassdammen, den 
andre demningen som rammer inn 

Tøft bilde av tunnelinngang langs Fjellveien. Men, veibanen i tunnelene er i dårlig forfatning. I vinter og vår utfører Statkraft den omfattende anleggsjobben 
som sluttføres med asfaltering og skilting.

I fjor ble en hyggelig del 1 av vei-oppgraderingen gjort, med mange, mange kilometer splitter ny asfalt, for eksempel opp til Holmvassdammen. 

Fred-Inge Kristensen

Det er i tunnel 1 
og tunnel 3 det 
jobbes nå. Vann 
som drypper ned 
ødelegger vei-
banen og forår-
saker issvuller. Der 
bytter vi ut gamle 
tunnelmatter.

FRED-INGE KRISTENSEN

Storglomvatn, vannmagasinet so har 
størst kapasitet i Norge.
- Nest siste helga i januar begynte 
fjellrensking og fjellsikring i tunnelene. 
Innkjøringen til tunnel 1 ble derfor 
stengt og skiltet, slik at ingen skulle 
parkere i enden av tunnelen når de 
skulle på fjelltur, opplyser Fred-Inge.

Egen geolog
Han ber publikum om fortsatt vise 
hensyn ved å ikke hindre tilkomsten 
for den store brøytejobben som gjøres 
underveis, og for anleggstrafikken. Til 
gjengjeld kan han altså love fjellfolk på 
tur eller jobb en helt annen tilkomst til 
det spektakulære friluftsområdet. Etter 
det som er vinterens store sikringsjobb 
i tunnelene, legges det til våren ny as-
falt, slik at bilturen opp til om lag 600 
meters høyde både blir mer komforta-
bel, raskere og tryggere.
- Vi hentet inn egen geolog som vur-
derte tunnelenes tilstand i 2021. Det 
er funnene fra hans arbeid som gjør 
at det nå var behov for fjellrensking, 
fjellsikring og utskifting av tunnelmat-
ter, forklarer han.

Løser tunnel-problem
Mer detaljer: lokale Terje Halsan AS 
og Hansen Maskin & Transport har 
viktige roller når det bores og utbe-
dres til fjells. Halsan som innleid av 
fjellrenskerne i Stetind Entreprenør 

AS, og Hansen holder veien åpen 
gjennom den snørike perioden der 
prosjektet gjennomføres. Drenering og 
asfaltering i tunnelene har John Kildal 
& Sønner opsjon på – de stod for 
fjorårets asfaltering.
- Det er i tunnel 1 og tunnel 3 det 
jobbes nå. Vann som drypper ned øde-
legger veibanen og forårsaker issvuller. 
Der bytter vi ut gamle tunnelmatter 
og setter opp nye der det er funnet 
behov, forteller kraftverkssjefen.
- Dessuten: øst i tunnel 3, den øvre 
enden, der kommer det inn vann som 
renner gjennom slik at veien forrin-
ges med issvuller, telehiv og erosjon. 
Derfor senker vi veien øverst, og flytter 
høybrekket lengre inn. Slik skal vi lede 
vannet bort fra tunnelen på oversiden.

Skilter kommer
Etter denne operasjonen, og altså fjell-
sikring og -rensking, skal dreneringen 
i tunnelene forbedres. Og, etter en del 
masseutskifting i tunnel 3, klargjøres 
det for vårens asfaltering.
- Til slutt skal tunnelene skiltes, der 
det oppgis lengde, stigningsgrad og 
makshøyde for kjøretøy, sier Fred-In-
ge.
Anleggsarbeidet som nå pågår, følger 
skiftordning – dette betyr også 
vei-stenging i helgene.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Tar tunnelene nuh
Vinter-våren 2022 bringer 
gode nyheter fra Statkraft 
til alle fjell-avhengige: 
Prosjekt Fjellveien er un-
der ferdigstillelse!
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TØRT, MEN MØRKT: Joda, de slipper unna vekslende vintervær som utfordring! Men, den store og viktige jobben i bekmørke tunneler – den krever sine leverandører på både muskler, maskiner og 
god fagkunnskap. Dette er Fjellveien fra Fykan til Storglomvassdammen, der lokale entreprenører som John Kildal & Sønner, Terje Halsan AS og Hansen Maskin og Transport bidrar i et lagarbeid 
på oppdrag for Statkraft. Stetind Entreprenør fra Brønnøysund har hovedrollen når mange tusen sikringsbolter og festebolter for tunnelmatter skal på plass. Våre bilder er fra forrige uke og viser 
montering av tunnelmatter i tunnel 1 over Fykanvatnet. Tekst: Edmund Ulsnæs: Foto: Tor Oscar Lillevold



- SKAL VÆRE STOLT: Statkraft gav jobben til Bilfinger i Glomfjord, da dette bygget med lang historie skulle totalreno-
veres denne vinteren. – Det kalles Midthun-lageret, og nå har vi fjernet all råte, skiftet bordkledningen og lagt nytt 
tak, opplyser seniorrådgiver Kristen Selfors hos Statkraft. Midthun-lageret ligger kloss inntil Fylkesvei 17 og ved 
åpningen til Fykan-tunnelen i Glomen. Navnets opphavsmann Tore Midthun (1920-2000) var Statkraft-mann til 1980, 
men drev fra 1962 også sitt eget firma Reipå Skraphandel – i dag RMG Gjenvinning, der sønnen Arnold Midthun er 
styreleder og eier. På 1970-tallet fikk Tores firma oppryddingsjobben etter kraftutbyggingen ved Terskald-vatnene 
sørvest i Meløy, og det var da han tok i bruk Statkrafts lager i Glomen. Som alltid har vært lager, siden det ble satt 
opp i årene etter 1912. – Vi har ikke fått noe krav om å renovere, men det har forfalt over mange år. Nå vil vi at alt vi 
eier, det skal vi være litt stolt av! forteller Kristen. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

GLEDELIG SYN: Hydrokraft Glomfjord er sikkert ikke i mål med sine satsinger ennå, men det er gledelig å se hvordan 
selskapet investerer synlig i et om lag 12 år ungt industribygg i Glomfjord Industripark. Det var entreprenør Gun-
vald Johansen som satte opp det 21 meter høye bygget på oppdrag fra Bodø Gruppen AS fra våren 2008, og etter 
investeringen på 5-600 millioner kroner tok leietaker SiC Processing det i bruk til produksjon av sagevæske for REC 
Wafer, fra sommeren -09. Allerede tre år senere stod den moderne slurryfabrikken tom tilbake, inntil det etter ni nye 
år ble solgt for  nær 25 millioner kroner 1. april i fjor. Nå arbeider Hydrokraft Glomfjord for å etablere blant annet 
datasenter. Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Tor Oscar Lillevold

Vi er litt sent ute med å gratulere 
– men ROBIN NYSTAD (28) fikk 
fast jobb hos Yara i mai i -21. Han 
har siden den gang vært ansatt 
som operatør i fullgjødsla!. 

RIKKE KRISTENSEN (25) har 
ansatt som renholder hos Meløy 
BedriftsService siden 2017. Nå 
har i begynt i ny jobb hos MATS 
(Meløy Arbeidstreningssenter) 
som veileder. 

ROSE OLSEN er fra i vinter ny bu-
siness controller for Norwegian 
Crystals. Hun har tidligere jobbet 
med økonomi og regnskap hos 
Norsk Hydro (fra 1984 til 2006), 
før hun ble økonomisjef hos 
REC Wafer Mono (2006-12) og 
deretter daglig leder hos Mowi i 
Glomfjord Industripark. 
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Når alt er stort
De fleste båter du noen gang har sett, blir små langs den over 350 meter lange kaia hos Yara 
Glomfjord. Men «Federal Hudson»….oh MAN! FYI: den grønne mikro-båten til venstre, den heter 
«Athos» og er 87 (!) meter lang! Den 200 meter lange «Federal Hudson» på 36.000 dødvekttonn 
eies av Canadas største bulkskip-selskap Fednav, som igjen disponerer om lag 120 skip hovedsa-
kelig i samme størrelse. I Glomfjord lastet «Federal Hudson» i forrige uke 5.500 tonn kalksalpeter 
i bulk og 5.000 tonn i storsekker på 1.200 kilo. – Nå går båten videre til Porsgrunn, og så til USA, 
nærmere bestemt Toledo i Ohio, beliggende ved Erie-sjøen nær grensen til Canada, får vi opplyst 
ved kaikontoret hos Yara. Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Tor Oscar Lillevold.
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- Den største forskjellen på å være ope-
ratør og skiftleder er nok at man har 
personalansvar, og at man er den som 
har siste ordet når noe skal bestemmes, 
forteller Børge. 

Fikk sjansen
Til nå har PKL (pakkeri, kai og lager) 
jobbet etter fireskiftsplan, men i januar 
gikk avdelinga over på femskift – som 
betyr at de jobber likt som både full-
gjødsla og syrefabrikken.
- Da skulle det også opprettes et femte 
skift, hvor de trengte ny skiftleder. 
Jeg har ønsket meg oppover en stund, 
og nå fikk jeg endelig sjansen, smiler 
Børge.
I nesten tre år (2018-2021) har han 
gått dagtid og vært en del av en 
betydelig digitaliseringsprosess innad i 
Yara. Underveis har han fått mer inn-
sikt i hvordan det jobbes lengre opp. 
- Da fikk jeg litt mer oversikt over det 
«store» bildet, og hvordan skiftlederne 
jobbet – og da kjente jeg at det på sikt 
kunne være spennende med litt mer 
ansvar!

God start
Og ifølge den ferske skiftlederen har 

Fersk skiftleder 
I år er det ti år siden Børge 
Johnsen (32) begynte i PKL 
hos Yara Glomfjord. Det 
feires med forfremmelse! 

Børge Johnsen er fra og med januar ansatt som skiftleder i PKL hos Yara Glomfjord.  

overgangen gått over all forventning. 
- Man lærer aller best av å utføre det 
i praksis, så opplæringen har vi tatt 
underveis som situasjoner og oppgaver 
har oppstått, forklarer han. 
- Og selv om lærekurven er bratt, og 
det er veldig mye nytt å sette seg inn i, 

synes jeg det har gått kjempebra!
Børge vokste opp i Glomfjord, og 
begynte å jobbe hos REC etter fullført 
videregående skole. 
- Der tok jeg fagbrev i produksjons-
teknikk før jeg begynte som vikar hos 
Yara i 2012. Etter hvert tok jeg logis-

tikkfagbrevet og fikk fast jobb i PKL!
I dag er han bosatt på Ørnes og gift 
med Ulrikke Berg Johnsen, og de har 
en felles datter på 3 år. 

Tekst og foto: Synne Bakken Ulsnæs

Nye eiere, nytt navn
Nye «Meløyfjord» ble døpt på 
Halsa 30. august i fjor. Gam-
le «Meløyfjord» har allerede 
rukket å ha to nye eiere.

- Kjøp og salg av fartøyer er hele tiden 
en del av våre strategier for å kunne 
utvikle oss innenfor næringa, forteller 
daglig leder Egil Sørheim i Sørheim 
Holding AS.
- Salget av gamle «Meløyfjord» fra 
2011 var derfor planlagt og kontrakt-
festet i god tid, som en del av finansi-
eringen da vi investerte i den nye, som 

ble levert til oss i fjor vår.
Den delen av kvoten som ikke kunne 
overføres til det nye skipet, ble dermed 
solgt sammen med båten til Sedenius-
sen-familiens selskap Rowenta AS på 
Leknes. Som like raskt valgte å behol-
de en del av kvoten, men solgte båten 
straks videre - nå til Rogaland-rederiet 
Bøen Kystfiske AS.
- Dermed heter gamle «Meløyfjord» nå 
«Bøen». Vi er fornøyd med handelen 
– vi opplyser ikke salgssum, men slikt 
styres gjennom det markedet vi er i for 
slike båter, sier Egil.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs Egil Sørheim viser fram modellen av nye «Selvåg Senior». Veggbildet viser gamle «Meløyfjord».

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
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- Jeg er ansatt som prosessoperatør, 
men har en bachelor i prosesstekno-
logi - så jeg håper jeg kan jobbe meg 
oppover etter hvert, sier Mattias. 

Lys fremtid
Han har søkt på ingeniørstillinger og 
kommet videre til andregangsinter-
vju flere ganger, for så å bli slått ut 
av de som kan vise til tidligere jobb i 
bransjen. 
- Da ble det viktig å få seg jobb og 
skaffe meg mest mulig arbeidserfaring, 
forklarer han.

 

KRAFT - MOT - SAMARBEID

Fast jobb = viktig erfaring
Mattias Berggren er fersk prosessoperatør hos Norwegian Crystals i Glomfjord Industripark. Foto: Edmund Ulsnæs

MARTIN SOLHAUG er ny mann hos 
Bilfinger. 20-åringen bor på Halsa, 
og har lagt bak seg to års læretid 
hos Cargill, før han bestod fag-
prøven som industrimekaniker i 
fjor sommer. Etter et halvt år som 
sesongarbeider samme sted, er 
han fra 1. februar i år industrime-
kaniker hos vedlikeholdsbedriften 
i Glomfjord. 

RUBEN JONASSEN har vært 
industrimekaniker hos Cargill på 
Halsa siden 2019. Nå går han 
til Greenfish AS hvor han blir 
driftsansvarlig. 

25-årige Mattias Berggren 
er opprinnelig fra Kirkenes. 
Så fikk han tilbud om fast 
jobb som prosessoperatør 
hos Norwegian Crystals, 
og dermed flyttet han til 
Glomfjord!

Han begynte hos Norwegian Crystals 
rett over nyttår, og ser lyst på tiden 
fremover.
- Nå blir jeg lært opp som ovnsope-
ratør, men på sikt håper jeg at jeg får 
bruk for utdanningen min og at jeg 
kan bidra til løsninger og utvikling 
av bedriften i fremtiden, forteller en 
engasjert Mattias. 
Han er født og oppvokst i Kirkenes, 
der han gikk elektro på VG1, før 
Vadsø og data og kommunikasjon på 
VG2. Deretter ett år med romtekno-
logi på Andøya, før han tok bachelor i 
prosessteknologi ved UiT i Narvik.

Mye å lære
I utgangspunktet så Mattias for seg en 
fremtid i olje- og gassindustrien, og 
dermed ble det fokusert mest på fag 
som var relevant for dét da han tok 
bacheloren. Dermed kunne han ikke 
så mye om solcelleproduksjon fra før. 
- Det var jo litt overveldende i begyn-
nelsen, men man lærer jo nytt hver 
dag – og det er deilig når mestringsfø-

lelsen kommer, smiler han. 
For arbeidsdagene er spennende, og 
kollegaene er hjelpsomme. Og den nye 
boplassen er heller ikke så aller verst. 
- Jeg er veldig glad i å springe på 
fjellet på sommeren, og stå på ski om 
vinteren. Meløy har jo en fantastisk 
natur og flotte fjell, dét synes jeg er 
veldig bra! 

Tekst: Synne Bakken Ulsnæs 
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Det er en veldig spennende jobb, og jeg er 
veldig glad for å ha fått muligheten!

KJETIL AAG BÅRDSEN"
Først tre år som pro-
sessoperatør - nå over i 
ny spennende stilling. 
Kjetil Aag Bårdsen (37) 
ble HMS-koordinator hos 
Cargill!

Kjetil Aag Bårdsen får bruk for tidligere erfaring, og er fra 1. januar ny HMS-koordinator hos Cargill på Halsa.  Foto: Edmund Ulsnæs

Natalia Vatsvåg sluttet og flyttet 
hjem til Stavanger etter fem år som 
HMS-koordinator hos fórprodusenten 
på Halsa, og Kjetil tar over den viktige 
jobben.
- Jobben min blir å følge opp rutiner 

og systemer som sørger for at vi jobber 
på en trygg og god måte i fabrikken, 
forklarer han. 
Manglende utdanning innenfor 
HMS-faget kompenseres med viktig 
og riktig erfaring fra tidligere. 
- Jeg jobbet mye med HMS i de årene 
jeg var driftsleder hos Norwegian 
Crystals, og så har jeg vært sikker-
hetsansvarlig på prosjekter hos Cargill 
i ett år. Da fikk jeg på plass en del 
viktige kurs. 

Alltid industri
Jobb i industrien har han hatt helt 
siden han var 18 år og studerte i Bodø. 

- På den tiden gikk jeg førskolelærer 
på UiN, men reiste hjem og jobbet 
som vikar hos REC i ferier og helger, 
forklarer Kjetil. 
Og til tross for at han fullførte utdan-
ningen i Bodø, tok han seg i jobb i 
solindustrien da han var ferdig. 
- Jeg begynte hos REC, tok fagbrev 
som prosessoperatør og jobbet der til 
de avviklet driften vinteren 2011. 

Viktig erfaring
Så gikk det noen år med litt strøjobber 
rundt om i kommunen, før han flyttet 
nedover til Bergen. 
- Da hadde jeg fått meg jobb i leve-

randørindustrien for Olja, og der ble 
jeg værende til i 2015 før jeg flyttet 
hjemover igjen. 
Og dermed havnet han hos Norwegian 
Crystals, som på den tiden var relativt 
nyetablert i Glomfjord.  
- Der jobbet jeg i fire år, først drøye to 
år som prosessoperatør før jeg tok over 
som driftsleder. Og den erfaringen 
jeg fikk som driftsleder, den er veldig 
nyttig i denne jobben. 
- Det er en veldig spennende jobb, og 
jeg er veldig glad for å ha fått mulighe-
ten, forteller 37-åringen. 

Tekst: Synne Bakken Ulsnæs

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

Solhaug Byggevare AS

tlf. 75 72 14 40
www.monter.com

tlf. 24 06 70 70
www.meloynot.no

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

tlf. 75 71 91 00
www.cargill.com

VÅRE SAMARBEIDSBEDRIFTER

tlf. 75 56 94 40
www.moldjord.no

tlf. 75 71 99 00
www.glomfjordindustripark.no

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

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

tlf. 75 71 99 00
www.glomfjordindustripark.no

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 
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Sørheim 
Holding AS

- Bortsett fra de aller største - Nergård-kon-
sernet og Lerøy Havfisk  - så er fiskebåtrede-
riene i Norge familievirksomheter, som oss.
- Nå er forresten blitt et av de 30 største 
rederiene i Norge! smiler Egil Sørheim.
Han ser på bilder og modeller sammen med 
Ny Næring. Båtene som siden 1952 har laget 
stolt historie for selskapene rundt «Meløy-
fjord» og «Selvåg Senior».
- Den aller første båten vår var bygget i 
Storbritannia i 1893, og trebåten ble kjøpt av 
min bestefar Alfred og min far Odd i 1952 
– den ble den første Selvåg. Men, etter få år 
ble den dratt opp i fjæra her i Halsabukta 
med kollfyr i treverket – der ligger det faktisk 
noen jernbiter igjen etter den fortsatt.

Det året det snudde
Begynner Egil, han som på tredje tiåret leder 
familiekonsernet fra Sørheimbrygga i heim-
bygda. Og, er viktig forteller når Ny Næring 
drar til med ei skikkelig båthistorikk-his-
torie! For oss begynner den i Porsmyrveien 
5, hjemme i stua hos Egils foreldre Odd (f. 
1936) og Bjørg (f. 1940).
- Etter tusenårsskiftet ble det laget bok om 
rederiet, og det var i den forbindelse at vi 
kom i kontakt med Sandnessjøen-kunstneren 
Elling Andersen, opplyser Bjørg.
Hun viser oss det store og flotte maleriet på 
stueveggen. I 2002 illustrerte kunstneren 
Sørheim-rederiets fartøyer samlet gjennom 
til da 50 år, helt fra den vi nevnte i 1952 og 
fram til den splitter nye «Selvåg Senior» - 

Båtene som skapte historie
Denne nyhets-
fortellingen 
begynner med 
et maleri av 
det som var, og 
fortsetter med 
råtøffe model-
ler av det som 
kommer. Pluss 
litt viktig kryd-
der, da.

120-millionerinvesteringen i 1999.
- Jeg husker at jeg i 1991 måtte låne penger på 
huset mitt for å kunne kjøpe ny sonar til 1,2 milli-
oner, gliser Egil.
- Det hadde vært en del tøffe år, og vi fikk ikke 
finansiering! Med nye «Selvåg Senior» fra 1999, 
og grepene vi gjorde for å øke kvotegrunnlaget i 
1996 – ja, da snudde alt.

Vil være i tet
Siste 23 år er nemlig historien om forbedret 
lønnsomhet og enda tryggere arbeidsplasser. La 
oss for eksempel høre hva Egil sier om det viktige 
året 2004.
- Det kom ny kvoteordning for kystflåten, og 
da startet vi Meløyfjord-selskapet, ved siden 
av Selvåg-selskapet. Der kjøpte vi i praksis fire 

fartøyer, og slo sammen til 
ett kvotesett.
Tidligere Rødøyværing 
ble kjøpt sammen med 
to andre fartøyer, og 
ikke minst Torgersen fra 
Brønnøysund – den som 
ble Meløyfjord fram til 
nybygget i 2011. …..som 
igjen er solgt etter at 
nytt nybygg ble døpt på 
sensommeren i fjor. 
- I kystflåten er det 
kommet store endringer i rammebetingelsene fra 
myndighetene underveis, for eksempel på tillatt 
lengde og etter hvert en bedre løsning med laste-
romsvolum som begrensning. 

- Ansvaret for de ansatte og arbeidsplassene – det er dét vi husker 
best! husker Bjørg og Odd Sørheim over kaffe, vafler og krinalefse i 
Porsmyrveien 5. I dag er ekteparet 81 og 85 år på alder, og gjør seg 
klar til våronna i den store hagen på Halsa. På stueveggen henger 
Elling Andersens maleri – det som illustrerer fartøy-historien i 
familierederiet de drev sammen i en årrekke.

Det hadde vært en del tøffe år, 
og vi fikk ikke finansiering! Med 
nye «Selvåg Senior» fra 1999, og 
grepene vi gjorde for å øke ret-
tighetene – ja, da snudde alt.

EGIL SØRHEIM

Egil Sørheim

  
Etablert i dagens form i november 
2005, med base på Sørheimbrygga, 
som ligger på Æsøya ved Halsa 
sentrum. Virksomheten er bygget på 
det Alfred (f. 1903) og hans sønn Odd 
(f. -36) etablerte fra 1949, med kjøp 
av Selvåg Senior i 1952 og bygging av 
den opprinnelige brygga i 1963-64. 
Selskapet ledes i dag av Odds sønn 
Egil (f. 1961), og fra i år er hans sønn 
Christian (f. -88) ansatt i selskapet 
som teknisk sjef. Egil eier 64 prosent 
av selskapet gjennom Skarsfjorden 
Holding AS, mens søsknene Audun (f. 
-63) og Hege (f. -69) eier 18 prosent 
hver. Selskapene Meløyfjord Fisk-
eriselskap AS, Selvåg Senior AS og 
Arhaugfjord AS har om lag 40 ansatte, 
og brutto fangstinntekter endte i 2021 
på 188 millioner kroner. " NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET 4544
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Dette gjør at vi kan bygge 
båtene med mer hensiktsmes-
sig lengde og bredde, og med 
plass til mannskap og utstyr 
på en ordentlig måte.  Nye 
Meløyfjord bruker mindre 
drivstoff og har høyere fart 
enn noen av de foregående.
- Og skal vi være i tetsjiktet, 
slik vi ønsker, så ser vi at far-
tøyer fort blir umoderne. Da 
risikerer vi å miste konkur-
ranseevne ute på havet og i 
klimasaken, understreker han.

Skal fiske, ikke kjøpe/selge
Kort båt-oppsummert så 
er altså den opprinnelige 
Selvåg fornyet tre ganger, 
før det smått banebrytende 
nybygget til over 400 millio-
ner kroner - som skal døpes 
neste sommer - blir den fjerde. 
Meløyfjord-historikken fikk 

du nettopp. 
- Vi kan ikke hvile på det de 
før oss gjorde - det er ikke 
sånn verden fungerer. Jeg ten-
ker først og fremst på hvordan 
vi skal posisjonere oss og gå 
videre. Viktigst er å ta vare på 
folkene våre – at de har det 
trygt på jobb og har trygge 
arbeidsplasser, sa Egil i et tidli-
gere portrettintervju med Ny 
Næring.
Nå viser han oss to flotte 
modeller, i samme skala, av 
Meløyfjord 2021 og Selvåg 
Senior 2023. De pryder 
inngangspartiet i hovedbasen 
i Hamnbogveien og kan sees 
gjennom kontorvinduene. Så 
henviser vi til bildene i denne 
artikkelen, og du må gjerne 
fordype deg i tabellen med 
fartøy-historikken.
- Om vi tenker en tredje båt? 

Ikke slik vi ser det i dag. Husk at disse båte-
ne er ikke akkurat gratis, og de skal drives, 
og drives lønnsomt, over mange år. Og våre 
selskaper skal jo ikke sånn sett drive med 

kjøp og salg av fartøyer – først og fremst 
skal vi aksle oss for å drive fiske best mulig!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Skal vi være i tetsjiktet, slik vi ønsker, så ser vi 
at fartøyer må fornyes. Vi risikerer å miste konkur-
ranseevne ute på havet og i klimakampen, forteller 
Sørheim-rederiets leder og hovedeier Egil Sørheim.

Våre selskaper skal jo ikke sånn 
sett drive med kjøp og salg av 
fartøyer – først og fremst skal vi 
aksle oss for å drive fiske best 
mulig!

EGIL SØRHEIM

Tryggere og bedre
- Fisk har et globalt og stort marked i dag – etterspørselen er større, mer 
stabil og forutsigbar enn før. I tidligere tider var det mer fritt fiske, der 
den med best utstyr eller mest flaks alltid kom best ut. Samtidig var det 
en kostbar og uforutsigbar måte å sikre inntektene på, forklarer Egil 
Sørheim.
Han mener også at dagens forskere er flinkere og viser større forståelse 
for det som faktisk skjer i havet. Og selv om mye i bransjen ikke er lett å 
ha kontroll på, kan en reder tross alt stole på at tildelt kvote kan fiskes og 
selges til forutsigbar pris. Bedre og mer forutsigbare tider, altså.

Tok nesten knekken
- Det var en enorm jobb som nesten tok knekken på oss!
Forteller Egil Sørheim om 1987, da Selvåg Senior skulle forlenges, få ny 
hekk, nytt overbygg og fryseri. Forskerne spådde nedgang i bestanden av 
pelagisk fisk og oppgang i torskebestanden. Sørheim satset på autoline og 
torskefiske for å få flere ben å stå på.
- Men forskerne bommet radikalt, torsken forsvant og hele næringa stod 
i kne! Samtidig var bankrenta kjempehøy, så gjelda holdt på å velte hele 
virksomheten. I dag er gjelda enda mye høyere, men det er en annen 
balanse i forhold til inntekter og finanskostnader, smiler Egil.

Viktig lønnsevne
- Det er fortsatt en høyere risiko i fiskeryrket, og man er borte fra fami-
lien én måned av gangen. At man i fiskeriene da har lønnsevne, og lønn 
som er betydelig høyere enn en industriarbeider – dette er viktig for å 
kunne opprettholde den avløsningsordningen vi har, forklarer fiskebåtre-
der Egil Sørheim.
Uten rett mannskap er det nemlig ikke mulig å være best på havet, slik 
Egil vil. Mens de ansatte tidligere var to måneder ute, én hjemme, er 
1:1-løsningen en ønsket selvfølge i dag.

Vær så god, her er båthistorikken som har bygget Sørheim Holing siden 1952. Kilde: Egil Sørheim

Nye Meløyfjord fra 2021 måler 45 meter og er 11 meter bred. Nye Selvåg Senior (leveringsklar i 2023) blir 80 meter lang og 16,2 meter bred. 
Vårt bilde viser det nok ikke, men disse modellene i bedriftens lokaler er i samme skala.
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Navn  Byggeår Anskaffet år Lenge Bredde Solgt/avhendet

Selvåg  1893 1952  17,8 m 5,2 m 1959

Selvåg Senior 1959 nybygg  31,4 m 7,3 m 1968

Selvåg Senior 1968 1968, nybygg 51,2 m 10,1 m 1999

Selvåg Senior 1999 1999, nybygg 67,4 m 13 m -

Meløyfjord 
(ex Rødøyværing) - 2004  27,4 m - 2004

Meløyfjord 2001 2004  27,4 m 9,5 m 2010

Meløyfjell  - 2007  - - 2011

Meløyfjord 2011 2011, nybygg 34 m 9,5 m 2021

Skarsfjord  2016 2016, nybygg 12,99 m  6,5 m 2018

Meløyfjord 2021 nybygg  44,5 m 11 m - 

Selvåg Senior 2023 nybygg  80 m  16,2 m -



Glomfjord, en mandag formiddag nå 
nettopp:
- I morgen skal jeg med bilen på 
EU-kontroll. Men onsdag, da skal jeg 
i skogen. Og jeg vet at jeg kommer til 
å få altfor mye å gjøre framover! smiler 
Ulf Nikolaisen og rister litt på hodet.
For pensjonsavgangen fra Bilfinger 
fra februar i år, betyr ikke fra mars 
av romsligere dager. Ikke for denne 
64-åringen.
- Jeg har fortsatt helsa, er sånn høvelig 
sprek, så nå framover blir det greit å 
gjøre litt mer av det man har mest lyst 
til, slår han fast.

Ulf og naturen
I praksis betyr dette utendørs. Utear-
beid og naturopplevelser – Ulf klarer 
seg ikke uten.
- Om jeg skulle begynt i yrkeslivet i 
dag….det ideelle for meg ville jo vært 
oppsynsmann, i Saltfjellet. Jeg trives 
veldig godt ute i naturen, på jakt eller 
på fisketur. Og jeg har alltid jobbet i 
skogen, og stortrives med dét. 

Heim til skog og natur
Naturen er drømmen, og 
industrien har vært jobben. 
Nå blir det litt mer drøm, 
men fortsatt rikelig jobb! 
En sprek Bilfinger-bygger er 
blitt pensjonist.

Om jeg skulle begynt i yrkeslivet i dag….det 
ideelle for meg ville jo vært oppsynsmann, i 
Saltfjellet. Jeg trives veldig godt ute i naturen, 
på jakt eller på fisketur.

ULF NIKOLAISEN

- Men yrker….det er jo mange jobber 
som kunne vært interessant, og jeg 
har angret litt på at jeg ikke tok mer 
utdanning i ungdommen. Egentlig så 
har jeg alltid kunne tenkt meg å være 
sykepleier – for jeg har jobbet ved 
Rødøy sykehjem, og dét virket som et 
veldig bra og trivelig yrke.

Ulf og Bilfinger
Nå er uansett Bilfinger-karrieren over 
for rødøyfjæringen, han som har 400 
dekar granskog og masse bjørkeskog i 
Tjongsfjord, pluss to firbeinte venner 
av typen Engelsk setter.
- Joda, jeg er glad for at jeg har hatt 
siste arbeidsdag. Klart, jeg kommer 
til å savne det sosiale og de fantastisk 
trivelige folkene hos Bilfinger, men det 
er en tid for alt – når man slutter, så 
slutter man. 
- Så får vi se etter hvert – jeg har 
fortsatt et lite firma der jeg kan ta 
oppdrag, så kanskje dukker jeg opp i 
industriparken her på nytt en dag, vi 
får se!

Høy arbeidsmoral, en pådriver med stor arbeids-
kapasitet. Dette er avdelingslederens ord om 
Ulf Nikolaisen. 1. februar pensjonerte han seg 
fra jobben i bygningsavdelingen hos Bilfinger i 
Glomfjord. Foto: Tor Oscar Lillevold

Masse skogsarbeid, ja. Men også mange slike turer, sammen med dyktige assistenter med fire bein. Jakt er en svært kjær hobby 
for Ulf. Foto: privat

Ulf ble takket av i månedsskiftet 
januar/februar, etter over 10 år i 
bygningsavdelingen i vedlikeholdsbe-
driften i industriparken. Sjefen hans 
framhevet både god arbeidsmoral og 
godt arbeidstempo.

Ulf blir savnet
- Ulf, du har vært en pådriver i mange 
prosjekter, og har hatt med deg mye 
kunnskap fra tidligere erfaring. Vi har 
satt veldig stor pris på å ha deg her, og 
vi håper at du også har lært ting som 
du kan ha nytte av videre, sa avde-
lingsleder Torleif Rommetveit under 
kaffe og kake.
- Ulf, jeg kommer til å savne deg 
veldig – du har lært oss gutta mye, og 
jeg setter uendelig stor pris på deg som 
kompis og arbeidskollega, fortsatte en 
ung og rørt kollega på avskjedsdagen.
Oppvekst med gårds- og skogsarbeid, 
som sjømann og anleggsarbeider i 
gruve og på veiutbygginger – denne 
bakgrunnen har gjort Ulf til en verdi-
full mann for Bilfinger, ofte brukt som 

bas og arbeidsleder.
- Jeg er en ganske frittalende kar, så 
jeg har sagt tydelig fra om det meste, 
mener han selv.
- Men ellers så tror jeg vel at jeg er 
ganske god på å planlegge og admi-
nistrere. Vi har hatt mange store og 
nokså krevende oppdrag, for eksempel 
for Statkraft, og da er det viktig at ar-
beidet ikke stopper eller går tregt opp 
fordi det er planlagt for dårlig.

Ulf og skogen
Med arbeidsmoral, arbeidstempo og 
løsningsorientert som god-ord fra ar-
beidskameratene, er det ikke ordrebo-
ka hos Bilfinger som fra nå skal styre 
hverdagen. Men arbeid? Eh, ja.
- Jeg må prøve å få ettpar tusen sekker 
med ved klare til våren. For all tørrve-
den dro jo djevelsk tidlig i år, forteller 
Skog-Ulf.
En allerede betydelig ved-hogst kan 
og skal nemlig trappes opp nå. Ulf 
fortsetter dessuten med å sage og selge 
materialer ut av skogen i Kila, der på 
begge sider av fylkesveien som går 
sørover kysten.
- Jeg kunne solgt enormt mye mer ved, 
men dette er uansett ikke noe man blir 
rik av – det er dårlig timesbetaling!
- Men jeg gleder meg til å være enda 
mer i skogen og på fjellet. Det er dét 
som er livet, sånn egentlig!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Visste du ……at Ulf Nicolai-
sen er tidligere norgesmester i 
hanggliding?
- Ja, jeg setter stor pris på 
kongepokalen fra 1988 – det er 
jo ikke alle som har en kongepo-
kal! smiler Ulf i dag.
Han ble hektet på å fly etter et 
helgekurs i Tjongsfjord da han 
selv var i 20-årene.
- Jeg var kanskje ikke blant de 
teknisk beste, men jeg gikk 
mine egne veier, og var veldig 
god til å finne oppdrift! Fall-
skjermhopping? Nei, det kunne 
jeg aldri tenkt meg – dra i snora 
og så er det termosen som kom-
mer fram, fordi du har tatt feil 
ryggsekk?! spør Ulf med et flir.
- Det jeg GARANTERT 
ville gjort, hvis jeg var ung i 
dag – det er basehopping fra 
fjelltopper, med sånn flyve-
drakt. Passere fjellvegger i 2-300 
kilometer i timen - det må være 
helt fantastisk rått!
- Jeg har alltid vært adrena-
lin-junkie. Hadde motorsykkel, 
også, men turte ikke kjøre opp – 
det vile aldri gått bra. Du kjøper 
jo ikke motorsykkel for å kjøre i 
80….humrer Ulf. 

Tekst: Edmund Ulsnæs

Ulf Nikolaisen 
(64)

Født i 1958 og oppvokst på gård i 
Trongsfjord i Rødøy, nest eldst av seks 
søsken. Etter grunnskolen rakk han å 
være byssegutt på gamle «Midnatsol», 
så Sjøguttskolen i Bodø, før han fikk 
hyre på tankbåt, bare 16 år ung. An-
leggsarbeider for Sulitjelma Gruber fra 
1977, anleggsarbeider for Furuholmen 
på Melfjordveien fra 1980, siviltjeneste 
for Rødøy sykehjem, skogsarbeider for 
Rødøy kommune. Drifter i dag om lag 
400 dekar granskog på gården som 
han overtok etter foreldrene i 1985 
- melkeproduksjonen ble avviklet 
i 2004. Da kom han til Glomfjord 
Industripark, og var operatør hos Scan 
Crucible fram til avviklingen i 2011 
– siden har han jobbet i bygning-
savdelingen hos Bilfinger. På privaten 
har Ulf fire voksne barn fra tidligere 
forhold, og seks barnebarn.

"Jeg må prøve å få ettpar 
tusen sekker med ved 
klare til våren. For all 
tørrveden dro jo djevelsk 
tidlig i år.

ULF NIKOLAISEN

"
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De var to av de fem aller første 
lærlingene hos Norwegian 
Crystals, SANDER KILDAL (bil-
det, 2016) og Bendik Selstad. 
Altså da de begynte læretiden 
i produksjonsteknikkfaget, 
tilbake i 2016. Nå er de begge 
tilbake, i fast post som pro-
sessoperatører, hos solener-
gibedriften i Glomfjord! Andre 
nye skiftarbeidere fra i fjor 
høst og i vinter er Ivan Fagerli, 
Silje Mari Johansen, Joakim 
Dahl, Andreas Stendal, Julian 
Pedersen, Christoffer Solem 
Aag, Jon Fredrik Bergli og Con-
nie Johannesen. Tekst og foto: 
Edmund Ulsnæs

- Det jeg liker aller best med jobben 
er at den er såpass fysisk, og ikke 
minst den gode kontakten man får 
med kundene, forteller 23-åringen fra 
Reipå. 

Først tilkalling
Det var høsten 2020 at Martin 
pakket, forlot Harstad og fikk jobb 

Martin fikk fast
Martin Bertheussen flyttet 
hjem og ble tilkallingsvakt 
hos Solhaug Byggevare. 
Nå har han fått fast jobb 
på lageret! 

1. Februar begynte Martin Bertheussen som fast lagermedarbeider hos Solhaug Byggevare. 

hos Solhaug. Da hadde han vært 
elektrikerlærling et år, men følte ikke 
dét ble helt riktig. 
- Jeg ringte til Anita og spurte om de 
trengte folk, og dét gjorde de!  smiler 
han. 
Det første året var han helgeansatt og 
tilkallingshjelp, men i februar startet 
han i fast jobb som lagermedarbeider. 
- Det er utrolig godt arbeidsmiljø 
her, og jeg har trivdes veldig godt 
helt siden jeg begynte for et og et 
halvt år siden – både med folk, kun-
der og arbeidsoppgaver!

Bredere opplæring
Hos byggevarebutikken i Spildra 
varierer trykket i arbeidshverdagen ut 

ifra sesong, og snart går de inn i sin 
travleste tid. 
- Vår og sommer er hektisk, da er 
det pakking og lasting av varer hele 
tiden. På vinteren er det som oftest 
litt roligere, så da har vi mer tid til 
å rydde og organisere på lageret, 
forklarer han.
Som tilkallingsvakt har han stort 
sett vært på lageret, men nå får han 
innføring i litt nye oppgaver. 
- Det gjør det jo litt mindre sårbart 
hvis vi som er ansatte kan brukes i 
flere av avdelingene, så nå får jeg litt 
mer utvidet opplæring i butikken 
også!

Tekst og foto: Synne Bakken Ulsnæs

STIG OLSEN (63) legger bak 
seg 45 gode arbeidsår hos Yara 
Glomfjord (tidligere Hydro). Han 
hadde første arbeidsdag i 1977 
og tok fagbrev som industrime-
kaniker i -81. Han har tilbrakt 
22 år ved pakkeri, kai og lager 
– og resterende på mekanisk 
verksted. 13. april har han siste 
arbeidsdag, og i slutten av april 
flytter han med kona Heidi Olsen 
til hennes hjemplass, nemlig 
Verdal. Vi ønsker lykke til videre!
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Den blir en teknologisk muskel-
pakke, og samtidig banebrytende 
som fiskebåt - på reduserte klima-
gassutslipp. Så SELVFØLGELIG 
skal Ny Næring følge prosessen der 
nye «Selvåg Senior» bygges! Så, da tar 
vi turen tilbake til Cemre Shipyard 
ved Istanbul, og ser på ferske bilder 
fra reder Egil Sørheim, som har vært i 
Tyrkia den siste uken. – Det er viktig 
for oss å innrette oss etter målene som 
myndighetene har satt for å redusere 

de totale klimagassutslippene. Skips-
farten spiller en viktig rolle, og dette 
har derfor preget hele planleggings-
prosessen rundt nye «Selvåg Senior», 
har Egil tidligere sagt til oss. Det 80 
meter lange fartøyet blir for eksempel 
utstyrt med en 350 kubikkmeter stor 
gasstank vertikalt i fronten, og en stor 
batteripakke på 1 megawatt. Dessuten 
hybridløsninger på framdrift, og opti-
maliserte løsninger for både varme- og 
kjølegjenvinning. Våre bilder viser los-

setanker og rørmengder som er på tur 
om bord, og litt innvendig kledning. 
Karene på bildene er Selvågs tekniske 
sjef Christian Sørheim i rød kjeledress, 
sammen med Recep - Sørheims 
prosjektleder ved verftet - og Bilal (til 
venstre), som leder stålarbeidene. Nye 
«Selvåg Senior» kommer til Norge for 
utrusting neste år, og det planlegges 
dåp på Halsa på forsommeren. 
Tekst: Edmund Ulsnæs.
Foto: Egil Sørheim

SINDRE FALLMYR (33) flyttet 
hjem til Meløy fra Bodø med 
samboer og barn i 2016. Han 
har til nå hatt hjemmekontor 
og jobbet for Bodø- kontoret til 
Sweco. 1. februar begynte han 
som elektroingeniør hos Yara 
Glomfjord!

I 2006 ble KNUT SIVERTSEN an-
satt hos Solhaug Byggevare, og 
i 2011 ble han lagersjef. Nå har 
han gått til ny jobb, og begynte 
1. februar som lærer for EnSpire 
skole i Neverdal.

NOAH JOHNSEN (20) har vært i 
systemet hos Halsa Bygg helt 
siden 2015 – da var han på 
utplassering igjennom skolen. Så 
fikk han sommerjobb, og deretter 
begynte han på fireårig løp via 
NESO i 2017 for å bli tømrer. I høst 
tok han fagbrevet, og nå er han 
blitt fast ansatt. Vi gratulerer! 

Bygger den 
banebrytende

tlf. 971 57 477
www.polarplast.no

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

tlf. 75 72 19 20
www.sorheimholding.no

tlf. 75 72 02 50
www.halsabygg.no

tlf. 75 72 01 70
www.meloyenergi.no

tlf. 75 72 02 00
www.elektro.no

tlf. 24 06 70 70
www.statkraft.no

tlf. 75 75 70 00
www.invis.no

tlf. 75 71 91 00
www.yara.no

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

VÅRE SAMARBEIDSBEDRIFTER
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Glimt fra viktige virksomheterTerje 
Halsan AS

Meløy har en lang rekke produsenter og leverandører i mange bransjer, og som driver 
sin butikk og utøver sin store kompetanse litt sånn i det skjulte for hvermannsen. Så 
la oss vise dem fram! Ny Næring presenterer her nær 20 glimt fra vår bildesamling 
der maskinentreprenøren Terje Halsan AS har hovedrollen. Noen bilder er helt ferske, 
mens andre er knipset de to siste årene.

I vinter er Terje Halsan AS engasjert av entreprenøren Stetind Entreprenør i Brønnøysund, som renoverer tunnelene på Fjellveien fra Fykan til 
Namnlaushøgda. Halsan borer sikringsbolter og bolter som feste for tunnelmattene i takene – i alt over 2.500 hull til nå. 

Du husker barnehagebygget i Neverdal? Nå er det revet og fjernet, slik du ser på våre bilder fra 
25. november og 23. februar. Et Bodø-firma håndterte en del gulvbelegg som var spesialavfall, 
og så har Terje Halsan AS kildesortert og fraktet bort hver eneste bit, slik at området nå er blitt 
som planlagt: nye parkeringsplasser for skolen og flerbrukshallen.

Før

Etter

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Tor Oscar Lillevold
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Glomfjord-bedriften ble eta-
blert av Terje Halsan (f. 1925) 
i 1947, det samme året som 
Norsk Hydro begynte byggin-
gen av gjødselfabrikk. Det nye 
entreprenørfirmaet trimmet 
i Hydro-lagrene, brøytet og 
gjorde grunnarbeider. Og, i 
perioden med bygging av 
Fykantunnelen på 1960-tallet, 
sysselsatte Halsan nær 30 
personer i knusing, sprenging 
og frakting av masse. 

Yara Glomfjord er og har vært 
en stor og stabil kunde, men 
Halsan har de siste årene også 
utført en rekke oppdrag for 
Meløy kommune, for eksempel 
grunnarbeidet til nye Meløy 
helse- og omsorgssenter på 
Ørnes, renovering av Glom-
veien over Vassaksla og ikke 
minst byggingen av Glomfjord 
Torg, der bedriften for første 
gang var hovedentreprenør 
– oppdraget var på over 30 
millioner kroner. 

Økonomisk og på stabsstør-
relse har utviklingen vært for-
midabel, sammenliknet med 
for om lag 20 år siden. Mens 
driftsinntektene i -02 var 10,2 
millioner kroner, endte 2020 
på 42,5 millioner. Det «største» 
året noensinne var 2008 med 
45,9 millioner, i en periode da 
REC Wafer-investeringene var 
på det aller største. I årene et-
ter REC-velten har Terje Halsan 
AS klart å opprettholde en stab 
på hele 17 ansatte.

Siden 1987 eies og ledes sel-
skapet av Terjes sønn Kristen 
(f. 1954), og dermed passeres 
i år 35 år som aksjeselskap, 
og 75 år siden etableringen. 
Kristen har i alle år hatt støtte 
i driften av sin kone Mona, 
og i dag er barna deres Stine 
Mari (f. 1981) og Mattis (f. 
-91) ansatt i bedriften, mens 
Chris-André (f. -83) jobber som 
fisker. Terje Halsan AS ble i 
2009 tildelt Meløy kommunes 
næringspris. Terje Halsan As er 
også hovedeier i Meløy Havne-
bygg AS, og har eiendomssel-
skapet Halsan Eiendom AS. «



Tufteparken er et norsk konsept som består av enkle metallkonstruksjoner der du kan trene med din egen kroppsvekt ute i friluft. Nå får Glomfjord sin park, ved Meløy kulturhus, og på våre bilder 
ser du Ragnar Drevvatne og Frank Andersen på dugnad, og med maskinhjelp fra Torstein Gjærde hos Terje Halsan AS. 

Denne gigantiske konstruksjonen har du kanskje sett før, i Ny Næring. Yaras enorme katastrofebasseng ved fullgjødselfabrikken står nå ferdig - et viktig sikkerhets- og miljøtiltak etter pålegg fra 
myndighetene. I det svært bratte og krevende terrenget tett-i-tett med gassledninger, var Terje Halsan AS sentral i sprenging, såkalt sømboring og i grunnarbeidet under bassenget. 

Fra sommeren 2019 utførte Terje Halsan AS den hardt tiltrengte oppgraderingen av Glomveien opp Vassaksla i 
Glomfjord. At en ny vei holder god standard over tid, krever god prosjektering og godt samarbeid med kunden 
eller byggherre, som i dette tilfellet var Meløy kommune.  Snart 3 år senere får nyveien bestått på alle punkter.

Trafikken øker, sakte men sikkert, i Glomfjords egen containerhavn, etter åpnin-
gen i 2011. Hovedsakelig er Yara Glomfjord kunden, og det er Terje Halsan AS 
på vegne av Meløy Havnebygg AS som drifter lasting, lossing og lagring i havna.  
Med videre økning i trafikken er aktørene oppmerksom på at havnedriften nok 
kan trenger mer plass. Foto: Edmund Ulsnæs

Akkurat i vinter har knusemaskinene i Setvikdalen hatt roligere dager – korona-fravær i staben har begrenset aktiviteten litt. Men, her ved fylkesveien har Terje Halsan AS bygget opp et stort 
deponi av ulike masser, som etter knusing kan gjenbrukes i entreprenørens ulike prosjekter. Knusevirksomheten er samlet i et eget selskap, Knuseriet AS, som eies sammen med Alstad Maskin 
Holding AS.
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Håvard Jentoftsen (f. 1972), anleggsleder 
hos Terje Halsan AS

Kristen Halsan (f. 1954), daglig leder hos 
Terje Halsan AS

På Ørnes har Meløy kommune lagt om den såkalte Tverrveien på Korsnes, slik at den ikke 
lenger kommer inn på fylkesveien nær Montér Solhaug. Oppdraget for Terje Halsan AS har 
bestått i å bygge først 170 meter ny vei, samt vannledning, avløp og nye vannkummer. 
Senere er veioppdraget utvidet med 50 meter til, og betydelig mer legging av vannledning. 
Foto: Edmund UlsnæsEt artig tilbakeblikk, kanskje, for alle som vet at Glomfjord Torg ikke lenger er det det var….og glad er vi for dét! Med Terje Halsan AS som hovedentreprenør ble torget totalforandret i 2016, og 

borte ble rundkjøringen med vikeplikt fra høyre. Foto: Edmund Ulsnæs

Snøfresingen på våre bilder er den som ble utført på Fjellveien ved Glomfjord i fjor. I år holder Statkraft veien mellom tunnel 1 og 3 fortløpende åpen, men når den siste strekningen opp til 
Namnlaushøgda skal åpnes, da er Terje Halsan AS på plass for sin tradisjonelle påskeåpning, og selvsagt med Terje Simonsen (75) bak rattet.

Staben gleder seg med rette til at nye lokaler dette året skal stå ferdig til bruk i Glomfjord Industripark. Som våre bilder viser, er det den tidligere brakkeskolen til Enspire i Neverdal som 
bygges sammen og blir ny hovedbase for maskinentreprenøren. Nå, midt i mars, begynner arbeidene med ventilasjonsanlegget, godt håndtert av fagfolkene i Ørnes Blikk.

Før Etter
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PATRIK JOHANSEN (25) tok 
først fagbrev som automatiker 
hos Bilfinger, deretter fagbrev i 
kjemiprosess hos Yara. Etter endt 
læretid fikk han fast jobb som 
prosessoperatør. Nå skifter han 
stilling internt og er fra februar 
ansatt som automatiker! r hun 
ble økonomisjef hos REC Wafer 
Mono (fra 2006 til 2012) og har 
frem siden den gang vært daglig 
leder hos Mowi i Glomfjord 
Industripark. 

– Jeg hadde jo ikke lyst å jobbe noen 
andre plasser enn her, så jeg er kjempe-
fornøyd! forteller Robin Lea (29). 
I september tok han fagprøven i labo-
ratoriefaget og besto meget godt. Så var 
det bare å signere ny arbeidskontrakt!
- Det var deilig å bli ferdig med utdan-
ningen, og få kjenne på tryggheten og 
stabiliteten som kommer med å ha fast 
jobb, forklarer han. 
Hos Sintef Norlab er de fem ansatte: 
Robin, Helle Svartis, Terje Kolberg, 
Bente Edvinsen og Lars-Jacob Angelsen.
- Jeg har aldri jobbet i et så bra arbeids-
miljø før! Vi er noen få stykker som 
jobber veldig tett, og det trenger jo ikke 
alltid være så enkelt – men det funker 
veldig bra med oss som er her i dag, 
smiler han. 

Tekst og foto: Synne Bakken Ulsnæs

Vi skal helt tilbake til 1977 for 
å finne startdatoen for indus-
trikarrieren til ARILD BJØRNAR 
LUNDEGÅRD. Da begynte han hos 
Hydro Glomfjord, før han fant vei-
en til REC i 2008. I. 2011 ble han 
Bilfinger-mann og har siden den 
gang vært fast utleid til pakkeri, 
kai og lager hos Yara. I år fyller 
han 63 år, og siste arbeidsdag er 
31. mars. Vi ønsker lykke til med 
pensjonisttilværelsen!

Robin har fått fast
Ei lita oppdatering på sel-
veste hovedoppslaget vårt 
tilbake i 2019, som nå har 
landa fast jobb etter endt 
læretid hos Sintef Norlab!
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THOMAS WASSVIK har vært 
prosjektleder og fagkoordinator 
hos Bilfinger. Fra og med januar 
er han ansatt som fiber/lav-
spent-montør hos Meløy Energi. 

IDA LIMSTRAND DYBVIK (36) har 
tidligere jobbet hos REC, Nord-
landsbanken og avisa Framtia. 
De siste fem årene har hun vært 
programrådgiver i avdeling kunn-
skap og inkludering hos Meløy 
Kommune. Fra 1. februar er hun 
ansatt som markedskoordinator 
hos Norwegian Crystals. 

- Ja, jeg har vært veldig heldig som 
har fått være med på så mye allere-
de, smiler 41-åringen.
Og i neste setning takker han 
Christen Selstad og Semek for 
dét. Det tidligere bilverkstedet i 
Neverdal omskolerte seg nemlig til 
plastsveising, og leverte for eksem-
pel stort i polyetylen-produkter 
til REC Wafer – over 20 ansatte 
på det meste, for 12-15 år siden. 
Øyvind var med på laget i seks år, 
og som han sier i dag:
- Lærte SINNSYKT mye! Jeg 
var på jobber i Yara, SiC, Bilfin-
ger, REC, BioTek, skrudde på 
hurtigbåter – var absolutt overalt! 
Den tiden har jeg hatt mye nytte 
av etterpå. Og, det var jo der 
jeg lærte det jeg kan om plast 
og plastsveising, og som jeg kan 
jobbe med nå!

- De tror jeg 
ikke klarer det!
Polarplast. Øyvind tiltrådte 3. 
januar, og denne formiddagen i 
februar er det bare sånn på hyjttn 
at han har tid til en prat. Veksten i 
havbruk har gjort Polarplast sterkt 
etterspurt – det er stort trøkk i 
produksjonslokalene her i Glom-
fjord Industripark.
- Nå er jeg i gang med et prosjekt 
der jeg tror de andre ikke helt tror 
at jeg skal få det til. Men, da blir 
jeg ekstra bestemt på at jeg skal få 
det til! forteller han fornøyd.
- Det må skjæres et spor i denne 
plata, og oppi der skal det står et 

I mars 2015 begynte HELGE 
HAMNEVOLL som prosjektle-
der hos Yara Glomfjord. I 2017 
byttet han jobb internt og fikk 
tittel Continious Improvement 
Manager, og har siden det jobbet 
med forbedringsarbeid innad i 
bedriften. Fra og med 1. januar 
var han tilbake i sin “gamle” jobb 
som prosjektleder igjen!

Tilbake i plast-vekst
Bare 41 år, men har 
milevis med erfaring 
med seg til spennende 
Polarplast. Dette takker 
Øyvind Andersen spesi-
elt én bedrift for…

stort, sirkelrundt fiskekar. Men, plast-
materialet er levende, så omkretsen 
kan være en helt annen om fire dager 
enn den er i dag!
- Og, etter frakten til Trøndelag skal 
de fem fiskekarene med diameter fire 
meter, løftes gjennom en vanlig 90-dør 
– altså må de kunne brettes sammen!
- Så, det blir en del grubling, men 
artig! 

Heller sliten 
i kroppen
Det var fra skoleverket han kom, 
ved årsskiftet. Øyvind underviste i 

programfagene i teknologi og indus-
tri. Han innrømmer at årene med 
smittevern gjorde lærerjobben ekstra 
krevende, og at det nå er
- Godt å være sliten i kroppen på 
kveldene, ikke i hodet!
Opprinnelig fra Tjongsfjord, valgte 
han grunnkurs mekanisk i Glomfjord 
med vk1 bilmekaniker på Mo, før 
læretid, fagbrev og ansettelse hos Jak-
helln Bil i Bodø. Så til Meløy igjen og 
fem år på storbilverkstedet hos dagens 
Meløy Auto, før altså Semek og i lange 
perioder utleid som mekaniker til 
REC Wafer. Etterpå seks år i ToCircle 

og to skoleår som lærer, før han nå 
kan boltre seg som plast- og stålsveiser, 
potet og problemløser hos Polarplast.

Han får utfordre 
seg selv
- Jeg er en person som ikke ser mørkt 
på noe – jeg liker å gjøre alt mulig og 
få nytte av alt jeg har gjort gjennom 
årene. Dreing og fresing – her må det 
hele tiden finnes nye løsninger – det vi 
lager er ikke akkurat noe du får kjøpt 
på butikken! Dette er det beste med 
jobben – jeg får utfordret meg selv 
hele tiden.

Øyvind Andersen takker spesielt bedriften Semek for sin svært brede erfaring – nå er han tilbake i produksjon med polyetylen – hos Polarplast.

Nå er jeg i gang med et prosjekt der de 
andre ikke tror at jeg skal få det til. Men, 
da blir jeg ekstra bestemt på å få det til!

ØYVIND ANDERSEN

- Så her kan du trives, og lenge?
- Absolutt – her er full fart og nye 
ting hele tiden. Det er få slike firmaer 
i Norge, og det vi driver med skyter 
fart, så vi kommer nok til å gjøre nye 
typer jobber hele tiden, både innenfor 
stål og plast og andre områder.
Øyvind er sønn av Tor Einar og 
Rigmor Andersen, og er yngst av tre 
søsken. Selv er han i dag bosatt i Ne-
verdal, gift med Line Marlén Krogh, 
og har tre egne barn og tre bonusbarn. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs "
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- Det vil nok overraske en del som 
kommer inn her, hvor stort behovet 
er for systematisk vedlikehold. Dette 
er en fabrikk som begynner å dra på 
årene, med masse tungt og roterende 
utstyr i fem etasjer, og som er i drift 
24 timer i døgnet hele året, beskriver 
Rune Jacobsen.

Kan IKKE vente
Slett ikke ny i lokalet er han, men 
har fått betydelig endring i ansvar og 
stillingsinnhold siste år. 50-åringen 
fra Glomfjord er nemlig ny vedlike-
holdsleder i Yara Glomfjord etter Geir 
Bruns pensjonsavgang. Kort fortalt 
planlegger han for de mekaniske disi-
plinene i fullgjødselfabrikken, og har 

Revisjon med Rune
En sømløs overlapping er foretatt i den viktige vedlike-
holdsplanleggingen i Meløys største bedrift. Mer ansvar 
for Rune (50).

Han leder et vedlikeholdsarbeid som har budsjett på millionen – hver uke. Og nå nærmer det seg viktig revisjonsstans for Rune Jacobsen, som har fått mer ansvar siden sist.

"Vi har faktisk et 
vedlikeholdsbudsjett 
på rundt én million 
kroner i uka, og i 
tillegg kommer egne 
vedlikeholds-
prosjekter.

RUNE JACOBSEN

personalansvar for bedriftens meka-
nisk-stab.
- Vi har faktisk et vedlikeholdsbudsjett 
på rundt én million kroner i uka, og i 
tillegg kommer egne vedlikeholdspro-
sjekter, illustrerer han aktiviteten.
- Én ting er dagsmøtene med ved-
likeholdsledelsen, ukemøtet med 
driften og de fortløpende planene for 
vedlikehold. Men, i en slik virksomhet 
i en gammel fabrikk oppstår det ufor-
utsette ting, og med slike verdier på 
spill må ting løses NÅ – det kan ikke 
vente! Så, dagene her er interessante, 
og veldig sjelden like.

Stort, medium, smått
Og så til saken, nærmest: Rune. Rolle. 
Revisjonsstans. Røffli siden desember 
har nemlig planleggingen pågått. Og 
straks kommer månedsskiftet mai/
juni, når den kjøres ned og stoppes i 
en drøy uke, fabrikken som produserer 
gjødsel for langt over 2 milliarder i 
året. Revisjonsstansen.
- I år skal vi for eksempel skifte Tank 
105 – den er noe sånt som 7 meter 
høy og 6 i diameter. På tørketromme-
len for løype 2 skal store deler byttes. 

Granulatoren på løype 2 skal bygges 
om, ramser han raskt opp.
Oppgradering av kjølebed, bytte 
knuser og grovsikt, ny tetning, utskif-
ting av tanktopp, bytte, oppgradere, 
skifte – her er rikelig mer på lista hans 
som går langt over hodet på denne 
skribenten. Men som vanlig: en lang, 
lang rekke små og mellomstore vedli-
keholdsjobber skal gjøres de få dagene 
når fabrikken står musestille. Mens 
noen jobber er svære, og krevende. 
Rune har koordinert revisjonsstans 
siden 2015.

Utrolig utfordrende
- Vi har innleie av alt fra 50 til 130 
personer, til revisjonsstansen. Det er 
mye som skjer samtidig, og som skal 
tilpasses hverandre. Og mye folk som 
både skal ha adgangskort, sikker-
hetskurs, mat og overnatting.
- Og de siste to årene har vi gjennom-
ført en rekke tiltak for å ivareta smit-
tevernhensyn – det har vært utrolig 
utfordrende, men vi har klart det! El-
lers er det å unngå skader på personell 
og utstyr er alltid viktigst, men også å 
holde tidsrammen og budsjettet!
Rune er elektriker i bunn, med læretid 
hos Norsk Hydro og fartstid hos 
Gildeskål Elektriske, Terje Halsan AS, 
Meløy Energi og Meløy Elektro. Til 
REC Wafer kom han i 2001, og ved 

nedleggelsen der i 2012 jobbet Rune 
to år for Rapp Hydema i Bodø, var 
innom INVIS i Glomfjord Industri-
park, før han kom til Bilfinger som 
vedlikeholdsplanlegger i desember 
2014. Fra i fjor er han altså Yara-an-
satt.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Det bygges stort og viktig på tre 
steder i Meløy og Gildeskål, og med 
Moldjord Bygg og Anlegg i hovedrol-
le. Øverst ser vi vinterens framdrift i 
Reipå Havn, der verkstedhall for om 
lag 40 millioner kroner reiser seg for 
kunde Fore Båt- og Motorservice. 
Nå er alle fundamenter støpt, og for 
tiden leder Finneid Sveis an i mon-

tering av stål for vegger og tak. Etter 
påske innleder Moldjord gulv-job-
ben, og så ventes Svartisen VVS 
inn for rørarbeid i grunnen, mens 
Bravida trekker rør for det elektriske. 
På grunnarbeid leier Moldjord inn 
Reipå Knuseri. Prosjektet er en del 
forsinket på grunn av kjent pan-
demi, men overrekkelse planlegges 

i oktober. På våre andre bilder ser 
du ferskt bilde fra Moldjords etter 
hvert avsluttede utbyggingsjobb for 
Helgeland Smolt i Sundsfjord – og 
en update på leilighetsdelen som i vår 
fullføres på Inndyr, på oppdrag fra 
Coop Nordland.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Nybygg-
status
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" - Vi lover å lage ei flott og spesiell 
turisthytte! melder turistforening-le-
deren. 
- Og vi lover å hjelpe dere! svarer Stat-
krafts-kraftverkssjefen.
Så tar Ny Næring det viktige signe-
ringsbildet. Bildet som er spesielt gode 
nyheter for alle fans av gode turopple-
velser. Og som LIKER at Statkraft tar 
vare på sine historiske bygg!

Skal samle penger
- Når Statkraft gir oss økonomisk 
tilskudd og masse hjelp, og vi overtar 
Papphuset, så er dette en vinn-vinn-si-
tuasjon! For Meløy, for lokalsamfunnet 

Med renovering av Papp-
huset skal også Rallarstien 
rustes opp. Sikring, kvisting 
og ny bru i Djupdalen. 
Hva så med Fykantrappa, 
tidligere nedkomst etter 
Rallarmarsjen, den som nå 
skal gjenopplives?
- Fykantrappa er på grunn av 
tilstanden og rasfare fortsatt 
stengt for allmennheten, 
og forblir stengt, fastslår 
kraftverkssjef Fred-Inge 
Kristensen.
Trappa skal likevel rehabilite-
res og bevares, som en del av 
Statkrafts Landsverneplanen. 

I fjor høst påbegynte Bilfinger 
renovering og sikring av sek-
sjon 5, altså øverst, og seksjon 
1, altså hengebrua nederst. 
Arbeidet fortsetter i vår.
- Så har vi en prosjektidé 
sammen med Meløy kom-
mune. Å kunne tilrettelegge 
den øverste delen for all-
mennheten, med et utkikks-
punkt om lag ved berg-over-
henget over trappa. Men 
dette er bare en prosjektidé.
Statkraft ivaretar i år også 
gondolbanebygget og det 
gamle kibbe-huset før henge-
brua i Fykandalen.

Når Glomfjords kanskje eldste industri-
historiske bygg skulle bevares, så kunne 
Statkraft nøyet seg med å renovere, og 
så stenge døra.

Men nei - nå er Papphuset overdratt til 
Bodø og Omegns Turistforening – med 
rikelig penger og hjelp fra Statkraft. til å 
lage travel turisthytte!

Statkraft har funnet en spennende bevaringsløsning for legendariske Papphuset over Fykan ved Glomfjord. Det som 
kanskje er den lokale industrihistoriens eldste bygg er overført til Bodø og Omegns Turistforening! Nå blir Papphuset 
moderne turisthytte med historisk sus, og BOT sin andre i Meløy, altså i tillegg til landets mest utilgjengelige - Tåke-
heimen ved Engenbreen. På vårt bilde flankerer styreleder Rolf Kåre Jensen og daglig leder Berit Irgens kraftverks-
sjef Fred-Inge Kristensen. - Vi har fra før både gamle jaktbuer, skysstasjoner og skogvokterboliger som turisthytter 
– veldig artig og spesielt at vi nå overtar et industrihistorisk bygg! mener Berit. Illustrasjonen: Husfolket AS.

Denne løsningen vinner vi 
alle på, og veldig positivt 
at Papphuset blir en flott 
turisthytte som kan få 
enda flere ut i naturen 

FRED-INGE KRISTENSEN 

Og Fykantrappa?

Fred-Inge Kristensen

i Glomfjord, for oss og for Statkraft, 
understreker Rolf Kåre Jensen, tidlige-
re kommunedirektør i Bodø.
Som fortsatt fersk styreleder i Bodø 
og Omegns Turistforening, besøkte 
han i forrige uke Fykan og Glomfjord, 
sammen med daglig leder Berit Irgens 
og andre sentrale BOT-folk.
- Nå når vi har signert kontraktene der 
vi overtar Papphuset og Rallarstien, 
skal vi få på plass siste del av finansier-
ingen. Renoveringen og ombyggingen 
av selve Papphuset er beregnet å koste 
2,5 millioner kroner, opplyser Rolf 
Kåre.
- Vi får 800.000 kroner i støtte fra 

Statkraft, og søker til blant andre Spa-
reBank1 Nord-Norges Samfunnsløftet. 
Ordføreren og kommunedirektøren 
i Meløy er positiv, og vi håper på litt 
hjelp fra de største industribedriftene 
her.

Fordel for alle
En lang og god dialog mellom mange 
involverte har dermed resultert i en 
spennende løsning. Papphuset over 
Fykan, det kanskje aller eldste bygget 
i Glomfjords kraftutbygging-histo-
rie, er overført til Bodø og Omegns 
Turistforening. Statkraft har allerede 
forpliktet seg overfor Riksantikvaren 

til å bevare huset. Denne forpliktelsen 
overføres nå til Rolf Kåre, Berit og de 
andre i BOT – der våre lokale aktører 
Meløy Turlag og foreningen Papphu-
sets Venner er med videre og blir svært 
sentrale.
- Vi ville uansett satt Papphuset i 
stand, men ikke så flott og med den 
standarden som BOT nå planlegger. 
Denne løsningen vinner vi alle på, og 
veldig positivt at Papphuset blir en 
flott turisthytte som kan få enda flere 
ut i naturen, og der Rallarstien inngår 
som en del, mener Fred-Inge Kristen-
sen.

Lukket hus 
blir åpen hytte
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Nå skal Papphuset 
renoveres best mulig 
ut fra dagens form og 
utseende, samtidig som 
vi lager ei moderne 
turisthytte med masse 
aktivitet! I dette arbei-
det trenger vi alle gode 
idéer!

ROLF KÅRE JENSEN

Papphuset

Kristen Selfors

- Da det skulle bygges overføring-
stunnel for vann fra Nedre 
Navervann til Fykan fra rundt 1912, 
ble det provisoriske Papphuset satt 
opp i forbindelse med arbeidene i 
Djupdalen, opplyser seniorrådgiver 
Kristen Selfors i Statkraft.
Dermed er dette et av de eldste 
gjenværende byggene fra de 
første årene med kraftutbygging i 
Meløy, og var i bruk til rundt 1960. 
I moderne tid har Papphuset vært 
naturlig stoppested for turgåere 
langs «Rallarstien», og Statkraft selv 

benyttet det til serveringssted under 
den tradisjonsrike men nå nedlagte 
Rallarmarsjen. De senere årene er 
det nokså forfalne Papphuset tatt 
med i Statkrafts Landsverneplanen, 
og skal bevares i tilnærmet det ut-
seendet det har i dag. I regi av Bodø 
og Omegns Turistforening skal en 
del av bygget nå rives, og innendørs 
skal det tilrettelegges soverom 
med i alt 8 overnattingsplasser, 
og museumsrom. Navnet kommer 
fra at bygget opprinnelig var lektet 
utvendig med papp. 

- Dette er et hus vi ikke bruker, men 
det er en fordel for oss at det settes i 
stand. For med 8 overnattingsplasser – 
da kan våre mannskaper også leie seg 
inn der ved behov!

Jobben begynner nå
Det var han selv og kollega Kristen 
Selfors som lanserte en Papphuset-løs-
ning i møte med Glomfjord Grendeut-
valg i 2020. Samtidig var Meløy Turlag 
på jakt etter egnet hus, og Bjarne Flaat 
og de andre i Papphusets Venner ble 
koblet på, likeså Bodø og Omegns 
Turistforening. Med forrige ukes 
signering av kontrakter, venter alle 
utålmodig på snøfri tomt, og nødven-
dige tillatelser fra Meløy kommune. 
- Utvendig må bygget rettes opp ved 
å sikre de steinsatte søylene. Huset 
har også en del råteskader, forklarer 
seniorrådgiver Kristen Selfors – han 
koordinerer Statkrafts omfattende 
bevaringstiltak i en rekke prosjekter.
- Ja, og vi har god dialog med Nord-
land Fylkeskommune, som er verne-
myndighet. Vi får lov til å rive den 
dårligste delen, og kan planlegge et lite 
påbygg til en museumsdel med bilder 
og gjenstander, supplerer Rolf Kåre 
Jensen.
- Så skal Papphuset renoveres best 
mulig ut fra dagens form og utseen-
de, samtidig som vi lager ei moderne 
turisthytte med masse aktivitet! I dette 
arbeidet trenger vi alle gode idéer og 
alle gode krefter til dugnad!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Siden vi nå også har overtatt Rallar-
stien, eller Kløvveien, innover fjellene, 
vil vi gjerne fortelle at vi skal gi nytt 
liv til Rallarmarsjen! smiler leder 
Sverre Birkelund i Meløy Turlag, den 
lokale avdelingen av Bodø og Omegns 
Turistforening.
Han ser fram til videre samarbeid med 
Papphusets Venner, og annonserer:
- Vi ser for oss den første Rallarmar-
sjen i slutten av august. Den var veldig 
populær da Statkraft arrangerte den, 
med servering og premiering. Kanskje 
kan dette også bli en del av Fjelltrim-
men? Dét vil garantert gi mye besøk til 
Papphuset!
Turlagslederen håper også det blir ak-
tuelt å holde den kommende turisthyt-
ta åpen i helgene på sommerstid.

Møttes på Fykan: Bodø og Omegns Turistforening (BOT) overtar Papphuset og Rallarstien, 
og i forrige uke var sentrale personer samlet ved Glomfjord Kraftverk til kontrakt-signering. 
Bak fra venstre ser vi Statkrafts Fred-Inge Kristensen og Kristen Selfors, og de andre er (fra 
venstre) Paul Bakke (BOT), Sverre Birkelund (leder i Meløy Turlag) og Knut Storteig, Rolf Kåre 
Jensen og Berit Irgens (alle BOT). 

Vi får 800.000 kroner i støtte 
fra Statkraft, og søker til 
SpareBank1 Nord-Norges 
Samfunnsløftet. Ordføreren 
og kommunedirektøren i Meløy 
er positiv, og vi håper på litt 
hjelp fra de største industri-
bedriftene her.

ROLF KÅRE JENSEN

Gjenoppliver Marsjen

Sverre Birkelund

" "
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I allerede hele 16 år har han hatt 
arbeidssted som platearbeider i Glom-
fjord industripark, nærmere bestemt 

Våken og nøyaktig
- Hvordan jeg endte opp 
i dette yrket, i denne 
bedriften, handler vel litt 
om tilfeldigheter. Med 
dét sagt så ville jeg over-
hodet ikke endret verken 
arbeidsplass eller bosted! 
Chris Johan Holter (33) 
er fagmann hos Bilfinger. Jeg trives i Meløy. Her er det rolig og stille, 

noe som passer meg midt i blinken. Jeg har 
alt av familie og venner her, og det har det 
aldri fristet å flytte fra. 

CHRIS JOHAN HOLTER

hos Bilfinger. Som Ny Næring ofte 
presiserer – fagfolk er fagfolk! Og 
dét er det god grunn til, for skal du 
sveise, pusse, montere, kontrollere og 
kvalitetssikre opp til 600 individuelle 
deler – da må man holde tunga rett i 
munnen. 

- Du bør være våken i denne jobben, 
ja! Her er det mye å hold oversikt over, 
og også en del ting som kan gå galt, 
utdyper Chris.
Så er det ikke alle prosjekter som 
krever 600 deler, men når de oppdra-
gene først kommer, som i dette tilfellet 

fra Helgeland Smolt, ja da er det fint å 
ha en mann som Chris på plass til å ta 
ansvar for gjennomførelsen. 

Umiddelbar jobb
Han er oppvokst på Ørnes, og gjen-
nomførte både grunnskole og videre-
gående opplæring i hjemkommunen 
Meløy.
- Jeg var inne på tanken om å bli 
mekaniker, for dét synes jeg var og er 
veldig spennende. Meeeen, for å bli 
dét, måtte jeg flytte til Bodø og det 
ville jeg ikke. Så da ble det å gå i lære 
som platearbeider en god kombina-
sjon, for det er mye sveising her. 
- Og så skrur jeg nok bil på fritiden i 
tillegg, flirer han. "

Profilen
Chris Johan
Holter (33)

Født og oppvokst på Ørnes. Han gikk 
10-årig grunnskole på hjemstedet, 
og så to år videregående utdannelse 
ved Meløy videregående skole i 
Glomfjord. I 2006 fikk han læreplass 
hos Bilfinger, og tok deretter fagbrev 
som platearbeider og fikk fast jobb 
i 2008. Han er sønn av Karin Holter 
og Bjørn Hallvig. Han er samboer 
med Malin Fagerli og sammen har de 
to barn – Dennis Johan (6) og Nick 
Kevin (4). Han har tre søsken – Bjørn 
Terje (f. 1984), Alf Sigurd (f. -96) og 
Karianne (f. -99)

Med vannskjærebordet kan Chris Holter skjære nesten alle typer materialer, og med meget stor 
presisjon. Dette er noe av det som gjør arbeidshverdagen spennende for platearbeideren hos 
Bilfinger. 

Etter to år på videregående i Glom-
fjord fikk Chris læreplass hos Bilfinger. 
Og etter som han har blitt værende der 
i såpass mange år kan man vel trygt 
stadfeste at han trives.
- Jeg fikk tilbud om fast jobb umid-
delbart etter endt læretid og har vel 
egentlig ikke sett meg tilbake siden. Så 
gikk det ett år og så hadde jeg kjøpt 
mitt første hus, og på den måten vir-
kelig etablert meg her, smiler han. 

Bygdegutt
- Jeg trives i Meløy. Her er det rolig 
og stille noe som passer meg midt 
i blinken. Jeg har alt av familie og 
venner her, og det har det aldri fristet 
å flytte fra. 

For selv om karrierevalget datt litt i 
fanget på han traff han blink på første 
sekund hos Bilfinger.
- Det er mange utfordringer her, mye 
å bryne seg på, og dét liker jeg godt. 
Man må være en problemløser når en 
fabrikk som hos Yara står stille og noe 
må fikses fort. Man må holde orden på 
store prosjekter, tenke helse, miljø og 
sikkerhet, og jobbe sikkert. 
- Og så får jeg jobbe med vannskjære-
bordet her, og det stortrives jeg med!

HMS og sikkerhet
Ja, og det vannskjærebordet må vi 
unne noen linjer. For dét kom altså i 
hus hos Bilfinger for rundt 7 år siden, 
og har effektivisert driften betraktelig. 

- Det er et viktig verktøy for oss å ha, 
absolutt. Vi kan bruke det på stort sett 
alle materialer og det gir en bortimot 
perfekt finish på produktet som sparer 
oss for mye etterarbeid. Og så er det 
jo et enormt kraftig verktøy – vi kjører 
det med et normaltrykk på rundt 
3600 bar, forklarer han. 
Til sammenligning har du rundt 6 bar 
i kjøkkenkrana hjemme, og høytrykks-
spyleren i boden har rundt 200. Her 
snakker vi altså enorme krefter. 
- Da gjelder det, som med det meste 
av det vi holder på med, å tenke sik-
kerhet, smiler han.

Det gode miljøet
Som verneombud er det også en del 

av jobben hans å tenke sikkerhet på 
arbeidsplassen og forbedring av utstyr 
og verktøy. Her kan man nok konklu-
dere med at Chris i samarbeid med de 
øvrige ansatte gjør en nokså bra jobb, 
ettersom Bilfinger i flere år har hatt 
helt minimalt med skader på ansatte. 
- Vi har et veldig fint arbeidsmiljø, og 
vi er en god gjeng som hjelper hver-
andre. Vi jobber både i team og hver 
for oss, så her har man mulighet til å 
jobbe med mange ulike oppdrag og 
ha en variert arbeidshverdag, avslutter 
han. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs

Du bør være våken 
i denne jobben, ja! 
Her er det mye å 
holde oversikt over, 
og også en del ting 
som kan gå galt.

CHRIS JOHAN HOLTER

"
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innholdet lages på oppdrag fra og i samarbeid med 
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MISUNNELIG?: en by opererer ofte med et «Tak». Altså et sted høyt oppe der utsikten over stedet er spesielt bra. Ørnes er riktignok ikke by, og utkikkspunk-
tene konkurrerer nok om å være taket på Ørnes. Men….Ørneshaugen Panorama, dere – kan det BLI særlig tøffere enn dette? Herved sendes misunnelses-
melding til leietakerne i de 15 boenhetene! Vårt bilde er tatt i fjor høst, et drøyt år etter at Halsa Bygg AS ferdigstilte leilighetskomplekset for utbygger Halsa 
Boligbygg AS. For den lokalhistorienteresserte: dette var tidligere aldershjem, men da Bjørn Kildal & Co. på Halsa vant Meløy kommunes idékonkurranse, 
kjøpte Halsa Boligbygg 50 meter gammelt bygg og begynte en renovering til over 30 millioner kroner. Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Tor Oscar Lillevold 


