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Frank Ove Lorentzen og Frank Ove Lorentzen og 
de andre i Polarplastde andre i Polarplast har 
allerede vokst seg til 70- 
millioner-virksomhet fra 
verkstedbasen i Glomfjord 
Industripark. Men det er 
med denne ny-utviklede 
modellen av et oppdrettskar 
at den virkelige veksten kan 
begynne...
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- Det har vært utrolig spennende å få 
være en del av en så stor og interna-
sjonal bedrift og Yara har virkelig tatt 
godt vare på meg mens jeg har vært 
her.
Under tiden i Glomfjord har Thia 
skrevet bachelor-oppgave og fått 
tatt utgangspunkt i en særs reell og 
spennende problemstilling. Kapasi-
tetsutfordringer som kan dukke opp 
hos mindre containerhavner har vært 
hovedtema:
- Det er en veldig spennende og aktu-
ell problemstilling og jeg har fått være 
med på å se på de ulike utfordringene 
samt aktuelle løsninger. 

Knytte kontakter
Thia er opprinnelig fra Ulsteinvik 
og studerer Shipping Management i 
Ålesund hos NTNU. 
- Hvorfor Glomfjord?
- Yara var det store trekkplasteret, det 
er en kul og internasjonal bedrift og 
jeg får mulighet til å knytte mange 
kontakter med folk i bransjen. I tillegg 
jobber kjæresten min Stian for Mo 
Shipping og bor her, så da var det mu-
lighet for å være en del sammen med 

Problemløser i praksis
Thia Sofie Lundekvam (22) 
valgte praksis i bedrift 
over utveksling, og øn-
sket seg til Glomfjord og 
Yara. Nå har hun skrevet 
bachelor og fått et verdi-
fullt innblikk i en viktig 
produksjon. 

Thia Sofie Lundekvam

Yara var det store 
trekkplasteret, det 
er en kul og inter-
nasjonal bedrift 
og jeg får mulighet 
til å knytte mange 
kontakter med folk 
i bransjen.
THIA SOFIE LUNDEKVAM

På eget kontor i administrasjonsbygget hos Yara har Thia jobbet med innkjøp for bedriften og ikke minst skrevet ferdig bachelor-oppgaven sin. 

Trond Trana, logistikksjef hos Yara, har vært Thia´s nærmeste sjef og tilrettelegger. De er godt 
fornøyde med samarbeidet. 

han, smiler hun. 
Halvparten av tiden har hun brukt 
på bachelor-oppgaven sin, resten av 
tiden har hun jobbet med innkjøp i 
administrasjonen hos Yara. 

Høy trivselsfaktor
Sammen med kjæreste Stian har hun 
hatt bosted Meløy det siste halve året. 
Det har bydd på trivsel for Thia.
- Menneskene her er utrolig flotte og 
snille. Vi liker å bruke naturen og har 
fått oss valp så vi har vært mye ute i 

friluft, og det har vært utrolig fint. I 
tillegg har jeg blitt tatt utrolig godt 
imot på jobb og av Yara, og det setter 
jeg enormt stor pris på. Alt i alt en 
veldig fin plass å være, smiler hun. 

Veien videre
Oppstart for praksis-perioden var 
1.august i 2022 og sommeren før had-
de Thia sommerjobb hos Yara.
- Det har vært veldig fint å få et godt 
innblikk i driften, dèt har hjulpet mas-
se når jeg har skrevet oppgaven min, 

utdyper hun. 
Bachelor-oppgaven ble levert i de-
sember og Thia har nå reist tilbake til 
Ålesund for å fullføre siste semester 
av graden sin. Om noen måneder 
har hun en bunnsolid utdannelse i 
Shipping Management. Og, skal vi tro 
henne, ga tiden i Glomfjord mersmak:
- Hvem vet hvor jeg ender opp etter 
fullført utdanning? Hvis jeg er heldig, 
får jeg kanskje komme tilbake til Yara! 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs
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Etter initiativ fra fagforbundet IndustriE-
nergi og Haugvik Industriarbeiderforening, 
tilbragte Jan-Christian Vestre (Ap) nylig en 
kveld og en arbeidsdag i Glomfjord, Salten. 
Næringsministeren innledet kvelden 15. 
februar med å delta i lokalt medlemsmøte for 
Arbeiderpartiet, nevnte IE og Forbundet for 
Ledelse og Teknikk. Her hørte han IE-for-
bundsleder Frode Alfheim snakke om industri 
i en ny tid, før han selv foredro om reindustri-
aliseringen av Norge i det grønne skiftet. Etter 
frokost neste dag rakk Vestre besøk ved Meløy 
videregående skole og rask omvisning hos Yara 
Glomfjord, før foredragspakke der blant andre 
avdelingsleder Leif Kristiansen snakket på 

Engasjert møte
Interessert og engasjert 
næringsminister møtte klare 
meldinger.

Næringsminister Jan-Christian Vestre (Ap) og Meløy-ordfører Sigurd Stormo (Ap) knipset og noterte ivrig under besøket i Glomfjord 
Industripark. Der var Leif Kristiansen og Eva Safrine Aspvik vertskap.

Da nytter det ikke å sitte i 
Norge og være prinsippfast. 
For slik forsvinner arbeids-
plassene våre!
LEIF KRISTIANSEN, SEKSJONSSJEF 

GLOMFJORD INDUSTRIPARK

vegne av Yara og Glomfjord Industripark.
- Skal Yara være en front runner på effektivi-
sering, teknologi og bærekraft, så koster det. 
Da må vi få mer støtte fra myndighetene, 
understreket han.
- En fabrikk for produksjon av grønn ammo-
niakk i Porsgrunn vil koste 20-25 milliarder. 
Bygget i USA, ville myndighetene der gitt til-
bake 20 milliarder i støtte over en 10-årsperi-
ode. Når land vi skal konkurrere med, bruker 
slike virkemidler, da nytter det ikke å sitte i 
Norge og være prinsippfast. For slik forsvinner 
arbeidsplassene våre!
Sa Leif, som møtte en engasjert og kunnskaps-
rik næringsminister, som knipset og noterte 
ivrig. Etter industripark-oppholdet møtte 
ministeren ordførerne i Salten Regionråd, i 
regi av Meløys Sigurd Stormo.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Jeg er syk, jeg fikk kreft. I denne jobben 
må man være 100 prosent, og ha gøts. 
Jeg kan være med videre, men kan ikke 
ha hovedansvaret. 

SVEIN OLSEN, DAGLIG LEDER

TIL SALGS
Svein (68) er syk. 

Jan-Petter (66) tenker pensjonsalder. 
Nå ønsker brødrene Olsen å selge sin solide familiebedrift.

Den som på 67 år knapt nok har opplevd røde regnskapstall. 
Men de ønsker fortsatt lokalt eierskap. Fordi Meløy trenger det.

LES HISTORIEN

««Jan-Petter Olsen (t.v.) når pensjonsalderen neste vinter - Svein Olsen har allerede nådd den, og er dessuten syk av kreft. Nå selger de familiebedriften Ørnes Blikk AS.

"" ""Dette sitter langt inne, men nå er vi kommet 
ditt at vi ønsker andre eiere inn, og aller 
helst lokale. Jeg håper at jeg selv kan gå av 
med pensjon neste sommer.

JAN-PETTER OLSEN, STYRELEDER
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Ørnes Blikk AS

Forretningsadresse: Kystveien 106, Ørnes
Etableringsdato: 7. november 2006 med dagens eierskap. Opprinnelig etablert i 1956 
som Auduns Blikkenslagerverksted
Eiere: Svein Olsen (55 %), Jan Petter Olsen (40), Audun Almar Olsen (5)
Daglig leder: Svein Olsen (f. 1955)
Styreleder: Jan Petter Olsen (f. 1957)
Ansatte: 7
Driftsinntekter 2022: om lag 9, 8 millioner kroner

Ørnes Blikk AS driver blikkenslagervirksomhet for både privatkunder og næringslivet 
i Meløy-regionen, og er også spesialisert på ventilasjonsanlegg. Selskapet eier en 
enebolig i Mosvolddalen på Ørnes, mens produksjons- og lagerlokaler i Spildra eies av 
familieselskapet Audun Eiendom AS.

Svein Olsen (68) er tydelig. Sliten av 
sykdommen som har herjet i kroppen 
siden i fjor vår, men sterk og klar: ja, 
familiebedriften Ørnes Blikk AS er nå 
offisielt til salgs. Men helst ikke til den 
første og beste som byr mest.

Det beste for Meløy er…
- Jeg for min del ønsker å få til en 
løsning som er best mulig for Meløy. 
Man ja, her er jo de som mener at vi 
bare må se til å selge til høystbyden-
de, om det så er en stor aktør i Bodø, 
vedgår Svein Olsen.
Han er fortsatt registrert som daglig 
leder, men har en god stund vært ute 
til venstre på grunn av tøff behandling 
for kreft i det ene beinet. Lillebror 
Jan-Petter har styrt butikken etter 
beste evne siden i fjor sommer.
- Men….jeg er redd for at andre firma-
er i Meløy som vi i dag samarbeider 
med og lever godt ved siden av, vil bli 
skadelidende hvis vi gjør det på den 
måten. 
- Med en større aktør innen tekniske 
fag som eier, og som kommer utenfra, 
kan konkurransen bli større, forklarer 
han.
Svein var helt fra barnsben levende 
opptatt av faget til faren Audun (90 
år) og bedriften han hadde etablert 

Vil selge, men til lokale
- Jeg frykter at hvis en stor aktør utenfra overtar 
eierskapet, så vil de sende inn både rørleggere, 
tømrere og elektrikere fra byen. 

- Så det beste for Meløy og andre håndverker-
bedrifter, er at bedriften Ørnes Blikk fortsetter 
med lokalt eierskap!

""Vi kan være med videre på eiersiden, men det må 
en ny daglig leder på plass, en som kan ta dette 
videre i det daglige.

SVEIN OLSEN

Svein Olsen, daglig 
leder i Ørnes Blikk AS

Dette klippet fra Ny Næring er fra januar 2018, da vi tok en egen Lederprat med Svein Olsen i Ørnes Blikk AS. Allerede da tok 
generasjonsskifte-spørsmålet mye oppmerksomhet. Fem år senere har Svein nådd ordinær pensjonsalder, og er dessuten syk. 
Et eierskifte står for døren.

Kan man se for seg at det etableres et nytt 
selskap med flere eiere, og der dette selskapet 
blir ny hovedeier i Ørnes Blikk AS?

SVEIN OLSEN""
Staben i den tradisjonsrike familiebedriften Ørnes Blikk AS betjener et stort antall faste kunder i Meløy-regionen. Vårt lagbilde er tatt i fjor høst, og vi ser Paula Silva (f.v.), Einar Mevik, Jan-Petter 
Olsen, Svein Olsen, Sander Olsen og Martinio Silva. Carlos dos Santos var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

på hjemstedet i 1956. Han selv ble 
fast ansatt fra 1971, ledet bedriften 
fra midt på 1990-tallet, og er formelt 
daglig leder siden 2007.

Tenker nytt 
selskap
- Lokalt eierskap, 
sier dere, men 
hvordan skal dét 
skje?
- Ikke for enhver 
pris, da - så hvis 
vi ikke får det 
til, må vi selge til 

noen andre eller legge ned, begyn-
ner brødrene.
- Men, det vi vil forsøke, er å 
henvende oss folk i nettverket vårt 
av andre private bedrifter i Meløy – 
kan man se for seg at det etableres 
et nytt selskap med flere eiere, og 
der dette selskapet blir ny hovedeier 
i Ørnes Blikk AS? Eller en annen 
modell – det finnes sikkert mange 
løsninger. 
- Vi ser at bedriften vår er viktig 
i Meløy - det er et behov for våre 
tjenester. Og, vi vet av lang erfaring 
at det er gode muligheter for god 
lønnsomhet.
- Enn dere, da?
- Det kan være en fordel for nye 
eiere at jeg selv har Mesterbrev i 
dette faget. Og, vi kan være med 
videre på eiersiden, men det må en 
ny daglig leder på plass, en som kan 
ta dette videre i det daglige. Vi har 
sett dette bli gjort andre steder, så vi 
håper det kan gå bra her, også.

Solide kunder
Ørnes Blikk AS, opprinnelig Auduns 
Blikkenslagerverksted, er blant de 
eldste privateide selskapene i nordre 
del av Meløy – helt der oppe sammen 
med bedrifter som Terje Halsan AS, 
Selstad Snekkeribedrift og Leif Brun 
& Sønner. Bedriften har en rekke 
privatkunder, ja, men ikke minst solide 
og betalingsdyktige kunder som Yara 
Glomfjord og andre innenfor ulik 
produksjon. Og med plettfritt renom-
mé hos de samme. Men også: et uløst 
generasjonsskifte, som så mange små 
og private bedrifter.
- Vi har en veldig bra stab med 7 
arbeidsplasser, og som er viktig å 
beholde. Og det er egentlig ikke et 
alternativ å avvikle – da må vi heller 
selge til noen utenfra.
- Men, aller først vil vi prøve å få på 
plass et nytt og lokalt eierskap, fastslår 
brødrene Jan-Petter og Svein.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Det er nesten så de vil rope det litt 
i stillhet, de ansatte hos Cargill. For 
hva hvis man feirer med kake og tale 
og Ny Næring-oppslag, og så kom-
mer plutselig skuldrene litt for langt 
ned, slik at den hyggelige statistikken 
revner? Men, hallo:
- Det er klart vi er stolte! smiler Kjetil 
Aag Bårdsen.
Han er EHS spesialist i fôrfabrikken 
til Cargill på Halsa, og den som holder 
trådene samlet i bedriftens systematis-
ke arbeid med helse, miljø og sikker-
het.
- Men, vi er opptatt av at dette ikke 
må bli en hvilepute, så vi må fortsette 
med samme fokus. Feiring med kake 
får vente til vi passerer 2.000 dager, 
utpå seinsommeren!

Sikkerhet er viktigere
For sjekk disse tallene! Onsdag 1. febru-
ar passerte prosessindustribedriften 
1.825 arbeidsdager uten fraværsskade!
- Og skaden den gangen oppstod 
ved innleie av entreprenør. For våre 
egne ansatte passerte vi 1. mars 2.794 
dager uten én eneste fraværsskade, sier 
fabrikksjef Herulf Olsen fornøyd.

Vi passer på hverandre og viser omsorg. Og hvis vi er usikker på 
om arbeidet som pågår er trygt, så sier vi fra og stopper arbeidet.

KJETIL AAG BÅRDSEN

Tallene er en meget 
hyggelig bekreftelse. På 
at det jobbes meget godt 
med sikkerhetskulturen 
i Halsas hjørnesteinsbe-
drift. 

Sola skinner på Halsas hjørnesteinsbedrift – den ene av Cargills tre viktige laksefôr-fabrikker i Norge. De ansatte presterer ikke bare imponerende produksjon, 
men også imponerende måltall i sikkerhetsarbeidet. Fra venstre hovedverneombud Nils Nilsen, vedlikeholdsleder June Nesblom, prosessoperatør Sander Sjøteig, 
EHS-spesialist Kjetil Aag Bårdsen, produksjonsleder Eirik Pedersen, fabrikksjef Herulf Olsen og prosessoperatør Veronika Skjellstad. 

Kjetil Aag Bårdsen er EHS spesialist hos 
Cargill på Halsa.

Dette er de ansattes 
fortjeneste. Det er 
de som er der ute, 
tenker sikkerhet, 
bruker erfaringen 
sin, kompetansen 
sin. 

KJETIL AAG BÅRDSEN

Og for deg som er usikker: dette er 
mye. Alle typer industriell produksjon 
medfører en viss risiko for skader på 
personell, og selv om helse, miljø og 
sikkerhet gjerne er tema 1 i alle møter, 
er Cargill-tallene en mer enn brukbar 
prestasjon.
- Det dreier seg om at vi setter sikker-
het over profitt, fastslår Kjetil.
- Vi passer på hverandre og viser om-
sorg. Og hvis vi er usikker på om ar-
beidet som pågår er trygt, så sier vi fra 
og stopper arbeidet. Så retter vi opp og 
lager en bedre plan, før vi fortsetter.

- Bedre, sier Erik
Hjørnesteinsbedriften på Halsa har 
hatt en spennende utvikling i investe-
ringer og ansettelser, siden amerikan-

ske Cargill overtok eierskapet i EWOS 
for noen år siden. Og var man skjerpet 
før, er egenkravet strammet enda noen 
omdreininger. Høy kvalitet, fortsatt 
vekst, systematisk sikkerhetsarbeid.
- Holdningen der vi tenker oss om før 
vi setter i gang et arbeid – dette er nok 
annerledes og bedre enn tidligere år, 
mener produksjonssjef Eirik Peder-
sen – han har jobbet i fabrikken på 
hjemstedet helt siden 1995.
- Vi er like spent hvert år når høyse-
songen kommer på sommeren, og vi 
tar inn mange nye folk. Vil det skje 
skader eller tilløp til hendelser? Men 
nei, heldigvis ikke, og det er fordi de 
erfarne passer på og tar vare på de 
som kommer inn, mener fabrikksjef 
Herulf Olsen – det er seks år siden han 

overtok sjefsstolen.

Stolt av de ansatte
Kjetil Aag Bårdsen (38) har jobbet i 
prosessindustri i regionen i 20 år – hos 
blant andre REC Wafer og Norwegian 
Crystals. Nå er han klar på at det er de 
ansatte som skal ha heder for Car-
gill-tallene.
- Resultatene vi oppnår – dette er de 
ansattes fortjeneste. Det er de som er 
der ute, tenker sikkerhet, bruker erfa-
ringen sin, kompetansen sin. De viser 
stor respekt og forpliktelse til systemet 
rundt sikkerhet, og med det skaper de 
en god kultur og tar vare på hverandre.
- Så bidrar ledelsen med at det snakkes 
sikkerhet på hvert eneste morramøte, 
at vi har systemer som fanger opp alle 

tilløp til hendelser, og at det lages 
handlingsplaner slik at hendelser 
ikke gjentar seg.
Nils Nilsen er hovedverneombud i 
fôrfabrikken. Altså har han en tyde-
lig rolle i vernearbeidet, deltar under 
vernerunder, er sentral i virksomhe-
tens arbeidsmiljøutvalg og er med i 
rapporteringen når sikkerhetshen-
delser oppstår.

Å unngå sele
- Jeg kan nok være litt kranglefant 
overfor ledelsen, ja, smiler Nils, som 
selv er mekaniker i vedlikeholdsav-
delingen, under vedlikeholdsleder 
June Nesblom.
- At vi lager systemer som gjør det 
trygt å utføre vedlikeholdsarbeid. 

Og at vi innretter oss slik at vi oftest 
mulig slipper å henge i sikkerhetsse-
le – heller lager gode og permanente 
systemer der vi unngår også sikker-
hetsutstyr. En del utstyr står slik til 
at det kan være vanskelig å unngå 
å måtte bruke fallsikring, men vi 
jobber for å ha gode løsninger på 
arbeid som skal utføres ofte, mener 
Nils.
I en årrekke var han innleid gjen-
nom eget firma til Halsa-fabrikken, 
men er fast ansatt mekaniker her 
siden november 2018.
- Vi må tilrettelegge for at opera-
tørenes arbeid kan gjøres sikrest 
mulig, og jeg er glad for at vi i 
mange år nå, har hatt sterkt fokus 
på sikkerhet.

Viktig formaning
Vi gratulerer altså Cargill Halsa med 
imponerende tall på produksjonsda-
ger uten skader. Men sjefen har en 
påminnelse:
- Vi planla en markering og en ar-
tikkel her i bladet for noen år siden, 
på et tidspunkt da vi nærmet oss 
1.000 dager uten skadefravær. Bare 
noen dager før milepælen ble nådd, 
oppstod det en skade!
- Så, vi er forsiktig med å feire dette 
for mye, hehe. Og, vi har alltid med 
oss: ingen jobb haster så mye at den 
ikke skal utføres sikkert! understre-
ker Herulf Olsen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Vi liker måten Ny Næring profilerer 
bedrifter og arbeidsfolk på. Og, vi 
trenger å profilere oss på en annen 
måte nå, enn slik behovet var for noen 
år siden, understreker Roy-Hugo 
Grønås.
Meløy Notbøteri-sjefen har inngått 
fast samarbeidsavtale med Ny Næring, 
og her forteller han mer om hva og 
hvem og hvorfor.

Til å være stolt av
- For det første vil vi at de ansatte skal 
være stolte av jobben sin og bedriften 
vår – de skal vite at vi også bidrar 
i lokalsamfunnet, og i Meløy. Og, 
lokalmiljøet skal vite at vi er her, og 
at vi er til å stole på! Dette vil vi vise 
bedre fram.
Han har ledet virksomheten i over 20 
år, og ser at utfordringene har endret 
seg. Dermed også behovet for profile-
ring.
- Gjennom Ny Næring får vi vist fram 
det forrige jeg sa, og vi håper at dette 
på sikt skal gjøre rekrutteringen til 
bedriften jevnere og lettere. Det er 
ingen hemmelighet at rekruttering har 

Verdt å profilere
Bedriften er på full fart inn i listen over Meløys virkelig store, målt i driftsinntekter. 
Nå skal Meløy Notbøteri samarbeide med Ny Næring. Om egen-profilering.

Med driftsinntekter som i år trolig passerer 30 millioner kroner, er Meløy Notbøteri blant sterke Meløy sine 20 mest-omsettende virksomheter. Men 
rekruttering har vært en stor utfordring. Nå vil ledelsen profilere seg mer, og riktigere.

For det første vil vi at de 
ansatte skal være stolte 
av jobben sin og bedrif-
ten vår – de skal vite at 
vi også bidrar i lokal-
samfunnet, og i Meløy.

ROY-HUGO GRØNÅS

Roy-Hugo Grønås. 

vært en stor utfordring for oss. Etter at 
vi i 2013-15 hadde nedgangstider og 
nedbemannet, har vi de siste 2-3 årene 
hatt kraftig vekst og utbygging, og lett 
etter flere arbeidsfolk. Dét har ikke 
vært bare enkelt.

Andre behov nå
Mens markedsføring i «gamle dager» 

var annonser i aviser og fagbla-
der, er behovet annerledes nå. 
Meløy Notbøteri er nemlig godt 
etablert og kjent i sitt marked i 
fiskeflåten, og fornøyde kunder 
er de beste markedsførerne av 
produkter og tjenester. Beliggen-
heten langs kysten, og avstanden 
til andre større notbøterier i 
Ålesund, Svolvær og Finnsnes – 
dette er også fordel Halsa. Så, her 
snakker vi mer om behovet for 
flere dyktige fagarbeidere:
- Akkurat i vinter har vi hatt 
mange og gode søkere til to nye 
stillinger – så får vi se om dette 

er tilfeldig, eller om rekruttering 
blir litt lettere framover.
- Men så ønsker vi også å gi noe 
tilbake til Halsa og Meløy – 
lokalsamfunn som vi er en del 
av. For eksempel bidrar vi veldig 
gjerne som sponsorer for tiltak 
og aktiviteter for barn og unge. 
Tidligere bidro vil litt mer tilfel-
dig, etter hva vi kunne ta oss råd 
til. Nå ligger dette mer i bunnen 
for det vi driver med – at vi skal 
bidra, som en del av strategien 
vår, forklarer Roy-Hugo.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

""
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««
Kommet for å Kommet for å 
bli – og bidrabli – og bidra

- Vi er kommet for å bli og skal ikke være noen døgn-
flue! Justin Murphy (41) og Daniel Bergli (33) hos 
Hydrokraft ønsker å bidra til positiv vekst i Meløy.

Hydrokraft AS

Hydrokraft AS ble kjøpt av Arkon Energy i oktober i 2022. Arkon 
Energy har hovedbase i Australia og kjøper, bygger og opererer 
datasenter i hele verden – nå også i Glomfjord i Meløy kommune.  
Hydrokraft leier ut sine topp moderne lokaler til kunder som har 
behov for avansert databehandling. 

I 2018 kjøpte Hydrokraft den gamle 
slurry-fabrikken i Glomfjord og 
bygget fabrikken om til et eksepsjonelt 
moderne datasenter. Hydrokraft ble 
i slutten av 2022 kjøpt opp av Arkon 
Energy - et datasenterinfrastruktursel-
skap med hovedbase i Australia. 

Satser lokalt
Lokalene er rustet for stor produksjon 
og ikke minst stor vekst. Bedriften har 
allerede de siste årene vokst en del: 
- Vi har 11 ansatte hos oss, hvor 10 
av de allerede var lokale og bosatt i 
området før de begynte her. Vi lyser 
ut stillinger lokalt fordi vi ønsker å be-
nytte oss av lokal arbeidskraft, i tillegg 
til å kontakte NAV for å se om de kan 
ha noen aktuelle kandidater, begynner 
Daniel. 
Han mener det ligger enorme ressurser 
blant arbeidskraften i Meløy og påpe-
ker viktigheten av at de som selskap 
gjør sitt for å bidra til vekst i kommu-
nen. 
- Det er viktig for oss å bidra til lo-
kalsamfunnet og skape arbeidsplasser. 

Og så virker det meningsløst for oss 
å skulle hente inn arbeidstakere fra 
andre steder når vi har veldig mange 
dyktige mennesker her i kommunen. 
Vi har flere ansatte som har jobbet i 
REC, som har fått et viktig ´mindset´ 
fra den tiden. De har vært med på å 
bygge opp dette moderne datasenteret 
og rutinene basert på den erfaringen 
de har fra tidligere, forklarer han. 

Ivareta lokalt
Den ene ansatte som ikke er lokal er 
Justin – maskiningeniøren og prosjekt-
lederen fra Arkon Energy i Australia 

som har fått ansvar for å sikre en god 
overgang til nytt eierskap og videre ut-
vikling av bedriften. Han er nå bosatt 
i Glomfjord.

Vi har den fordelen med vår produksjon 
at hvis det skulle bli en strøm-krise 
hvor det ikke er nok strøm tilgjengelig 
kan vi skru av anlegget vårt uten at det 
får store konsekvenser.

JUSTIN MURPHY""
 

KRAFT - MOT - SAMARBEID
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Justin Murphy (41) kommer fra 
Brisbane i Australia og er utdan-
net maskiningeniør. Han har bred 
erfaring i å levere store infrastruk-
turelle prosjekter til ulike sektorer 
– primært strøm, vann og gass. Er 
ansatt i Hydrokraft i en tidsbestemt 
stilling for å sikre god overgang til 
nytt eierskap og samtidig ha ansvar 
for kommende utvidelsesprosjek-
ter for bedriften. Han er bosatt i 
Glomfjord. 

Daniel Bergli (33) er oppvokst i 
Glomfjord, hvor han gjennomførte 
grunnskole og videregående løp ved 
mekanisk linje. Fagbrev som pro-
duksjonstekniker ble tatt gjennom 
lærlingeløp hos REC. Har siden 2021 
vært ansatt hos Hydrokraft i stilling 
som ´site manager´. Han er bosatt i 
Glomfjord. 

Daniel 
Bergli (33)

Justin 
Murphy (41)

En lokal stab, eksepsjonelle lokaler og en ledelse som ønsker å bidra til lokalsamfunnet er oppskriften til Hydrokraft når de nå velger å satse i 
Glomfjord. 

Vi ønsker ikke å love ting vi ikke 
kan holde, vi vil ´walk the talk´ 
og gjennomføre de tingene vi 
har sagt at vi skal gjøre.

DANIEL BERGLI""
se hvor det ikke er nok strøm tilgjen-
gelig kan vi skru av anlegget vårt uten 
at det får store konsekvenser. Skulle 
det komme en krise kommer vi til å 
bidra så godt vi kan og ikke utnytte 
det, utdyper Justin. 

Verdiskaping lokalt
For øyeblikket huser de en kunde som 
driver med Bitcoin – altså kryptovalu-
ta. Justin og Daniel er positive og mot-
iverte for at det skal komme inn andre 
kunder i fremtiden med andre behov 
som vil føre til vekst for bedriften.
- Vi er i aktive samtaler med mulige 
kunder rundt det som kalles High 
Performance Computing (HPC) og 

- Mange er kritiske til at dere legger 
beslag på strøm og ikke skaper lokale 
verdier, hva tenker dere om det?
- Hadde ikke vi brukt strømmen, 
hadde den ikke blitt brukt av andre. 
Den hadde ikke engang blitt generert. 
Strømmen har vært dyr på grunn av 
at den eksporteres ut av regionen på 
maks kapasitet til høyere pris som gjør 
at vi også må betale den prisen. Det 
kommer ikke av en mangel på energi, 
påpeker Justin.
Han er, i likhet med Daniel, opptatt 
av å ivareta lokalsamfunnet de har 
valgt å etablere bedriften sin i.
- Vi har den fordelen med vår produk-
sjon at hvis det skulle bli en strøm-kri-

overgangen til slike kunder er en viktig 
del av selskapets strategi, sier Justin. 
- Vi ønsker likevel ikke å love ting vi 
ikke kan holde, vi vil ´walk the talk´ 
og gjennomføre de tingene vi har sagt 
at vi skal gjøre, utdyper Daniel.
- Men vi har absolutt ambisjoner og 
store planer som kan føre til mange 
spennende ting både for bedriften, 
men også for lokalsamfunnet, legger 
Justin smilende til. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

 

FRAMTIDEN 
BESTEMMER
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Han er lillebroren til Andrus, som 
du kanskje husker fra vår artikkel 
om Halsa Bygg Social Club, i forrige 
utgave av Ny Næring. Andrus har i 
13 år vært en viktig ansatt hos Halsa 
Bygg. Nå deler han arbeidsplass med 
lillebror. 
 I 15 år jobbet Margus, som kalles 
Max av de rundt seg, og levde i stor-
byen Tallinn, hovedstaden i Estland. 
En stressende jobb hos en bilforhand-
ler som tærte på både den fysiske og 
psykiske helsen. 
- Jeg var utbrent, sov dårlig og var 
konstant stresset. En usunn livsstil 
som jeg trivdes svært dårlig med. Men 
hva skal man gjøre med dét? Tenkte 
jeg da, utdyper Max.
Han møter oss i brakkeriggen på byg-
geplassen hvor det snart skal stå nytt 
kontrollrombygg for syrefabrikken i 
industriparken i Glomfjord. Det første 
prosjektet han er med på for Halsa 
Bygg. 

Pakket bilen og dro
- Jeg snakket med broren min Andrus 
på telefonen og det begynte vel mest 
som en spøk. «Du får komme til Nor-
ge, da», sa han. Og så lo vi litt av det 
før vi la på. Men det fortsatte å kverne 
i hodet mitt, smiler han over bordet. 

Valget som ble 
redningen

- Jeg var virkelig på tur utfor, jeg hadde en veldig dårlig livsstil og var utbrent. 
Margus Ligi (40) tok et viktig valg for seg selv og flyttet til Halsa – til sin bror 

og spennende jobb hos Halsa Bygg.  

Storebror Andrus Ligi (t.v) ´rekrutterte´ lillebror Max til jobb hos Halsa Bygg og et roligere, avbalansert liv. – Det har vært redningen for meg, sier Max. 

Bransjen der opererer ikke 
sånn som her. I Norge er det 
ordentlige forhold og strenge 
krav. Det er betryggende, og 
jeg jobber hardt for å innfri. 
Det er viktig for meg.

MARGUS ´MAX´ LIGI

Det er stille og 
rolig, og jeg får 
endelig sove om 
natta fordi jeg får 
brukt kroppen på 
dagtid. Det passer 
meg utmerket.

MARGUS ´MAX´LIGI

Resultatet ble at Max leverte oppsigel-
se, pakket sammen tingene sine og tok 
sjansen på at et liv i Norge og på Halsa 
ville være bra for han. Sammen med 
broren Andrus og en tredje kompis 
kjørte de fra Estland til Norge og 9.ja-
nuar hadde han sin første arbeidsdag 
hos Halsa Bygg AS.
- Det har vært helt fantastisk så langt 
og jeg stortrives med jobben, mennes-
kene og livet her. Det er stille og rolig, 
og jeg får endelig sove om natta fordi 
jeg får brukt kroppen på dagtid. Det 
passer meg utmerket, smiler Max. 

As in Norway
I bygge-bransjen er han rimelig uerfa-
ren, selv om han har hatt småjobber i 
Estland tidligere.
- Bransjen der opererer ikke sånn som 
her. I Norge er det ordentlige forhold 
og strenge krav. Det er betryggende, 
og jeg jobber hardt for å innfri. Det er 
viktig for meg.
Max flirer litt og så forteller han at i 
Estland har de et uttrykk på når ting 
er gjort ordentlig. Han sier det først på 
estisk før han så oversetter til engelsk:
 - «Everything is correct, as in Nor-
way»
Og selv om jobben er fysisk krevende 
er det minst like viktig å ha hodet på 
rett plass.
- Du må samarbeide, høre etter, spørre 
når du lurer og tenke deg om før du 
gjør noe. Det meste går greit så lenge 
man tenker logisk og bruker hodet når 
du er på jobb. Det handler både om 
kvalitet på det vi gjør, men også sik-
kerhet. Man vil ikke gjøre noe dumt 
som påvirker andre, forklarer han. 

Finne roen
- Hva bruker du fritiden din til? 
- Jeg fokuserer på å bedre meg selv, ta 
av meg noen kilo og passe på at jeg 
sover godt om natten. Det er viktig 

for meg. Jeg er to år yngre enn broren 
min, men ser ut som om jeg 10 år 
eldre, så nå må jeg fikse meg selv, ler 
han. 
Han forteller at han gleder seg til å 
lære mer på jobb og etter hvert noen 
norske fraser. Ellers handler livet for 
Max om å finne seg selv og roen igjen.
- Det er det viktigste for meg. Fikse 
meg selv og få en god livskvalitet tilba-
ke. Og det virker allerede lovende her 
på Halsa, smiler han. 
Max reiser til Saaremaa, øya i Estland 
hvor familie og nærmeste venner bor, 
for å komme hjem. 
- En kombinasjon av et godt liv i 
Meløy og turer hjem til familie og 
venner virker som en god løsning nå, 
smiler han. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs På sitt første prosjekt for Halsa Bygg får Max bryne seg på det meste. – Jeg lærer masse og får veldig god oppfølging. Jeg lærer ferdigheter for livet, smiler han. 
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ProfProfilenilen

Thomas 
Wærnes 
Moen (39)

""
Thomas Wærnes Moen (39) er 
oppvokst på Ørnes og sønn av Bernt 
Moen og May-Brit Wærnes. Han gikk 
ut av videregående i 2003 – studie-
spesialiserende linje. Etter et par år 
med jobb hos Byggkjøp flyttet han 
og partner Ida-Kristin Olsen i 2006 til 
Trondheim og han utdannet seg til in-
geniør. I 2011 flyttet de hjem igjen og 
Thomas begynte hos INVIS. Sammen 
har de tre barn – Jonah (15), Emine 
(13) og Silas (10). 

Thomas er en stille og forsiktig type og 
har ikke for vane å snakke i overskrif-
ter. Han møter oss i kontorlokalene 
til INVIS – i Glomfjord Industripark. 
Her har han hatt sin arbeidsplass siden 
2011 og enda er jobben fortsatt både 
spennende og tilfredsstillende.
- Det er mye forskjellige prosjekter og 
løsninger på problemer. Man må bru-
ke hodet, pønske ut og planlegge godt. 
Dèt liker jeg med jobben, utdyper 
Thomas. 
Han er oppvokst på Ørnes og flyttet 
i 2006 til Trondheim for å begynne 
på ingeniørstudie. Sammen med 
partner Ida-Kristin Olsen og to barn 
flyttet han hjem til Meløy i 2011 etter 
å ha landet jobb hos sin nåværende 
arbeidsgiver – som prosjektleder. Med 
på flyttelasset hadde han en bachelor i 
materialteknikk og tittel som ingeniør. 

Med på vekst
- Utgangspunktet for at jeg gikk 
den veien var vel at jeg ønsket meg 
i oljebransjen og da var materialtek-
nikk veldig aktuelt. Men når jeg var 
ferdigutdanna var det nedgangstider i 
bransjen og lite jobber å få, forklarer 
Thomas. 
Hos INVIS var det jobb å få. Thomas 
var den sjette ansatte da han begynte 

i 2011 og 12 år senere teller de 15 
ansatte.
- Det er stas å ha vært med på den 
veksten, absolutt. Vi har brukt en del 
år på å bli ordentlig gode på det vi 
gjør, og det har vært bra å ha en dyktig 
gjeng rundt seg som man kan spille på.

Høyt trykk
- Hva er egentlig jobben din, Thomas?
- Jeg er prosjektingeniør. Og bruker ti-
den min på å lage produksjonstegnin-
ger på oppdrag fra kunder som trenger 
det. Vi driver med 3D-skanning som 
er en viktig del av det vi tilbyr kunde-
ne våre. Vi reiser ut, skanner opp og 
så prosjekterer vi ut ifra de bildene. 
Hvis en kunde for eksempel ønsker å 
bytte et rør inne i en fabrikk, så kan vi 
da simulere hele prosessen fra start til 

slutt på PC og være ned på millimete-
ren sikker på at det er gjennomførbart, 
forklarer han. 
En viktig kunde for INVIS er Yara 
Glomfjord og spesielt under revisjons-
stansen hvert år er det mye trykk på de 
ansatte.
- Vi har en del prosjekter under stan-
sen og det er klart det blir litt ekstra 
akkurat den uka det gjelder. Mye av 
våren går til å forberede seg til den 
jobben som skal gjøres. Men det er 
veldig artig å være med på, dèt må jeg 
si. Og nå har vi vært med på det såpass 
lenge at vi begynner å få god kontroll!  

Kverna går
- Jeg bruker en del tid på å pønske og 
gruble på gode løsninger i de ulike 
prosjektene, og det er ikke alltid like 

lett å legge fra seg når man kommer 
hjem, smiler Thomas.
Mye skal klaffe når et prosjekt skal i 
gang og store verdier står på spill hvis 
fabrikker må ha nedetid eller prosjek-
ter må utsettes. Derfor er det viktig 
for Thomas, og resten av gjengen hos 
INVIS, at de er best mulig forberedt 
slik at de lykkes på første forsøk.
- Det er mange elementer, og det er jo 
ikke vi som gjør selve jobben med å 
bytte ut en del, dèt er det annet firma 
som gjør. Så det er jo alltid spennen-
de og litt nervepirrende når det skal 
gjennomføres. Men vi er veldig godt 
forberedt og det går som regel etter 
planen, forklarer Thomas. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

Mye av jobben til Thomas foregår foran PC-en, der tenker han ut gode løsninger for hvordan et prosjekt skal gjennomføres. Og når det blir utfor-
drende er det fint med dyktige kollegaer man kan spille på og finne løsninger sammen med – her sammen med kollega Brian Brun.

Det er stas å ha vært med på den veksten, 
absolutt. Vi har brukt en del år på å bli 
ordentlig gode på det vi gjør, og det har 
vært bra å ha en dyktig gjeng rundt seg 
som man kan spille på.

THOMAS WÆRNES MOEN

Nøyaktighet ned 
på millimeteren

- Jobben min er utrolig spennende, og det er alltid noe nytt å 
bryne seg på. Nå har jeg vært her i snart 12 år og har trivdes 

hver dag, smiler Thomas Wærnes Moen (39) hos INVIS.

Jeg bruker en del tid på å pønske og gruble på gode 
løsninger i de ulike prosjektene, og det er ikke alltid 
like lett å legge fra seg når man kommer hjem.

THOMAS WÆRNES MOEN
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Fagprøven ble tatt og bestått i januar. 
Ikke bare bestått – meget godt bestått 
var karakteren Krister landet.
- Jeg var ganske sikker på at jeg kom 
til å bestå fagprøven, men målet var jo 
så klart å få ´meget godt bestått´. Det 
klarte jeg jo, og dét var veldig skøy!
Krister tar intervjuet med Ny Næring 
over telefonen på ettermiddagstid. 
Han har meg på trådløst headset – han 
graver nemlig drenering for en kunde 
mens vi snakker. Innimellom må han 
be meg vente litt. Noe måtte avklares 

Krister Lorentsen (21) er 
oppvokst og bosatt på Ørnes. 
Han gikk grunnskole på Ørnes 
og videregående løp ved Meløy 
videregående skole, linja for 
industriteknologi. Han har i to og 
et halvt år vært lærling hos Reipå 
Knuseri og i januar besto han 
fagprøven som anleggsmaskin-
fører. Han er sønn av Hanne Lise 
Lundegård og Svein Lorentsen og 
har en lillebror – Andreas. 

Drømmejobben i boks
- Jeg har stortrivdes i 
læretiden og nå har jeg 
fått fast jobb og kjøpt meg 
hus. Her blir jeg! Krister 
Lorentsen (21) hos Reipå 
Knuseri har tatt fag-
prøven. 

Krister liker variasjonen jobben hos Reipå Knuseri byr på, og strekker seg alltid langt for å innfri. Å jobbe ettermiddager er for Krister bare moro! 

Store deler av 
arbeidsdagen 
tilbringer Kris-
ter i maskinen 
og der trives 
han godt. – 
Jeg er veldig 
glad i jobben 
min og gleder 
meg til å dra 
på jobb hver 
dag!

Sammen med 
denne gjengen 
utfører Krister 
et stort opp-
drag i Breivik. 
Nå er de i 
gang i Tindåga 
– de bygger 
småkraftverk. 
F.v: Jonas 
Skaret, Shend 
Cavolli, Krister 
Lorentsen, Roy 
Arne Sandberg 
og Rune Heit-
mann. 

Jeg har det utrolig fint her og koser meg 
virkelig på jobb. Jeg tror ikke jeg kunne 
hatt en bedre arbeidsgiver, faktisk!

KRISTER LORENTSEN

Når jeg har mulighet til å gjøre 
litt ekstra, gjør jeg det gjerne!

KRISTER LORENTSEN

Krister
Lorentsen (21)

""
""

med en arbeidskollega.
- Vil du ikke hjem å slappe av etter en 
arbeidsdag?
- Nei egentlig ikke. Dette er jo også 
jobb og når jeg har mulighet til å gjøre 
litt ekstra gjør jeg det gjerne, forklarer 
Krister. 

La til rette
Krister tok læretiden sin over tre år 
noe som ikke er uvanlig, men heller 

ikke det ordinære løpet på to år etter 
to år med skolegang.
- Jeg gikk på videregående i Glom-
fjord, men ville ikke til Fauske for å 
ta siste året der som maskinfører. Jeg 
hadde ikke lappen og kjente ingen der, 
så det fristet ikke så veldig. 
Men så landet han utplassering hos 
Reipå Knuseri og vipps så hadde de 
blitt enige om et treårig-løp i bedrif-
ten.

- Reipå Knuseri satset på meg, og la til 
rette for at jeg kunne løse det på den 
måten. Det setter jeg veldig pris på, 
jeg trives best med å jobbe og ikke på 
skolebenken, ler han.

Variasjonen
Gjennom læretiden har Krister opp-
arbeidet seg god kompetanse i jobben 
sin.
- Jeg er langt fra utlært, men føler meg 
trygg på at jeg gjør en god jobb for 
kundene våre. Jeg vil at det jeg gjør 
skal være så feilfritt som mulig, så det 
er det jeg strekker meg etter!
På dagtid befinner Krister seg for tiden 
i Tindåga hvor Reipå Knuseri har et 
stort oppdrag for Forte – de bygger 
småkraftverk.
- Det er moro å få gjøre litt av hvert, 
synes jeg. Både store oppdrag sånn 
som vi har i Tindåga og enkeltoppdrag 
for privatkunder. Jeg liker den varia-
sjonen, utdyper Krister.  

Bare moro
Krister gleder seg til å dra på 
jobb hver dag, og skryter av 
arbeidsplassen sin.
- Jeg har det utrolig fint her 
og koser meg virkelig på 
jobb. Jeg tror ikke jeg kunne 
hatt en bedre arbeidsgiver, 
faktisk!
I tillegg til å ha landet fast 
jobb hos Reipå Knuseri 
har Krister også kjøpt sitt 
første hus med stor tomt på 
Ørnes. 
- Det er mye å gjøre der 
også, ja. Men det er bare 
moro. Det er sånn jeg liker å 
ha det, uttrykker han. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs
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Snakker vi kokende grunnvann som straks blir 
sprutende geysir? Snakker vi Meløys nye attraksjon 
når breen krymper? Hva er egentlig den 400 meter 
lange ormen over Holandsfjorden?! 

Den hvite slangen
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Anlegget går kontinuerlig fra 1. desember til 1. 
april, og ellers etter behov. Vi regulerer mellom 
10 og 100 prosent, ut fra hvor streng frosten er.  

For skapninger som er utstyrt med 
gjeller, lever på 15 meters dyp og 
elsker bobler, er det ett sted på denne 
jordkloden man vil være: i en helt 
spesiell fjord i Meløy. Tvers over det 
400 meter brede sundet fra Braset til 
Engenneset, der ser vi den. Du finner 
den ikke i noen turistbrosjyre, og svært 
mange forbikjørende vet ikke engang 
at den eksisterer. Så hva i alle dager er 
den 10 meter brede og hvite stripa i 
konstant bevegelse, tvers over Ho-
landsfjorden?!
- Totalt er det omlag 2.000 dyser, 
og de to blåserørene og det ene 
forankringsrøret er festet i en tre-
kantform – de har alle diameter på 
30 centimeter. Forankringsrøret er 
festet til betonglodd på bunnen, peker 
og forklarer mekaniker Svein Arve 
Hansen – han er en del av troppen til 
Kraftverksgruppa, den erfarne enheten 
i Statkrafts Meløy-avdeling.

Fra 10 til 100
Vi studerer et lite stykke ingeniørkunst 
under vann, her ved møtebordet på 
Fykan – hos Europas største produsent 
av fornybar energi. Ny Næring har 
mønstret på med ferske bilder tatt fra 
Braset, der hvor utsikten er aller best 
til sagnomsuste Engenbreen. 

- Anlegget går kontinuerlig fra 1. 
desember til 1. april, og ellers etter 
behov. Vi regulerer mellom 10 og 100 
prosent, ut fra hvor streng frosten 
er, forteller kraftverkssjef Fred Inge 
Kristensen.
Det var i 2001 at Meløy kommune 
og Statkraft avtalte at sistnevnte skulle 
bygge bobleanlegg her hvor Nordfjor-
den ut fra Kilvika blir til Holandsfjor-
den ved Engenbreen. Fra 15 meters 
dyp skyter boblene opp med stor kraft, 
og sørger for mer saltholdig vann i 
overflaten – dette forebygger isdan-
nelsen. I 2002 ble bobleanlegget satt i 
drift, og ved den kraftige utvidelsen fra 
2011 ble det det største i landet – in-
genting tyder på at dét har endret seg.

Fra kompressor 
til blåser
- Allerede i 1987, da Statkraft fikk 
konsesjonen for Storglomfjord-ut-
byggingen, forpliktet vi oss til å gjøre 
tiltak mot is-ulemper. Vi kompenserer 
for ulempene ved at ferskvann leveres 
til fjorden,  opplyser Fred Inge.
- Det opprinnelige bobleanlegget ble 
dimensjonert ut fra at nye Svartisen 
Kraftverk produserte en effekt på 350 
megawatt. Men så kom den andre tur-
binen på plass fra 2011-12, og da økte 

Anlegget går kontinu-
erlig fra 1. desember til 
1. april, og ellers etter 
behov. Vi regulerer 
mellom 10 og 100 pro-
sent, ut fra hvor streng 
frosten er.

FRED INGE KRISTENSEN

Slik ser det ut, alt det vi ikke ser fra land, av Stat-
krafts gigantiske bobleanlegg i Holandsfjorden. 
De 20 blåserne fordelt på 10 systemer i bygget 
på Braset, har et utgående trykk på 1,8 bar 
(g) og maksimal leveringsmengde på 225 
kubikkmeter pr. minutt. De om lag 2.000 
dysene i de 400 meter lange boblerørene 
har åpning på 4 millimeter, og strømmen 
av luftboblene drar med seg saltvann 
til overflaten. Blandingen av saltvann 
og ferskvann, og sirkulasjon, gjør 
at fjorden ikke fryser. Illustrasjon: 
Miras Techteam.

- Tidlig på bekmørke morran, når jeg kjører forbi på tur til jobb, så ruller jeg ned vinduet og skrur 
av radioen. Da hører jeg bulderet! smiler kraftverkssjefen. Bulderet som sikrer is-fri fjord.

effekten til 600 megawatt. Bobleanleg-
get måtte bygges mye større.
Så buldrer det da også godt fra blåser-
huset, bygget kloss inntil fylkesveien 
på Braset. 10 blåsere i første etasje, og 
10 i andre. I det opprinnelige anlegget 
stod kompressorer – nå altså blåsemas-
kiner, med 30 prosent lavere energi-
forbruk.

Fra 70 til 120
Enorme mengder ferskvann fosser 
kontinuerlig ned i Nordfjorden innerst 
og Holandsfjorden ytterst, gjennom 
åpne elver og nedbør, og helt uav-
hengig av Statkrafts kraftproduksjon 
fra Kilvika. Dermed har is alltid gitt 
utfordringer for fiske og ferdsel, altså i 
den kaldeste vintertiden.
- I tillegg løfter Svartisen Kraftverk 
store mengder ferskvann inn i fjorden. 
Med turbin nummer 2 økte tilførselen 
av ferskvann fra 70 til 120 kubikkme-
ter i sekundet, opplyser Fred Inge.
Bobleanlegget begrenser tykk-is, mens 
vannstrømmen fra kraftverket sørger 
for god overflatebevegelse utover Ho-
landsfjorden. Men karene forteller om 
vinteren 2019, da kraftstasjonen ble 
stanset på grunn av tømming av det 
såkalte sandfanget. Idet sirkulasjonen i 
overflatevannet opphørte, bød naturen 

selv på enorme nedbørsmengder, som 
så slo over i streng kulde. Bobleanleg-
get jobbet forgjeves.
- Fjorden frøs helt ut til Nova Sea sine 
oppdrettsmerder i Skålsvika, og de fikk 
store utfordringer med is, husker Svein 
Arve.
- Men vi har en god avtale med Nova 

Sea, der de varsler oss hvis boble-
anlegget ikke er i drift, eller når det 
dannes is, slik at vi kan øke effekten på 
bobleanlegget!

Tekst og foto: Edmund 
Ulsnæs

Fjorden frøs helt ut til Nova Sea sine 
oppdrettsmerder i Skålsvika, og de 
fikk store utfordringer med is.

SVEIN ARVE HANSEN

FRED INGE KRISTENSEN

""
""Svein Arve Hansen Fred Inge Kristensen
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Ny Næring følger spent den travle ak-
tiviteten rundt et helt spesielt nybygg 
hos Cemre Shipyard ved Istanbul.
- Vi gleder oss til den tekniske prø-
veturen nå i mars! opplyser reder Egil 
Sørheim på Halsa.
- Dette blir den første virkelig viktige 
testen av skipet, der vi drar fra kai og 
for eksempel tester fartsegenskapene.

Designet i 2014
Men tilbake til bildene i denne artik-
kelen. Sjekk ut den smashing farge-
kombinasjonen av rødt, blått, grønt og 
hvitt! Og Sørheim-logoen høyt løftet 
i baugen! Nye Selvåg Senior nærmer 
seg raskt ferdigstillelse, noe påføringen 
av den endelige malingen visualiserer 
med tydelighet.

Vi snakker nye farger 
- og nytt navn

Se de tøffe bildene! Splitter nye Selvåg Senior har fått sine flotte, 
friske farger! Og gamle Selvåg Senior har fått nytt navn…

Nye Selvåg Senior er ikke helt som alle andre store fiskebåter. Heller ikke på fargevalg – vi tipper at båten vil vekke positiv oppmerksomhet i de fleste havner, med sin nye fargeprakt. 
Foto: Egil Sørheim.

…mens still going strong Selvåg Senior – den var nylig hjemom på Halsa, der Ny Næring knipset Meløys største fiskebåt, her med Stian Olsen i forgrunnen. Nå har båten en viktig endring i 
baugen, ser du den? Foto: prikkenoverien.

Egil Sørheim, pendlende reder mellom Halsa 
og Istanbul. Nybåten er i rute. Foto: Edmund 
Ulsnæs 

Han er ung midt i 20-årene, Lasse T. Knutsen (t.v.). Men sjefen Egil Sørheim har allerede latt maskinisten prøve seg som maskinsjef, og mer 
ansvar skal komme. Foto: Edmund Ulsnæs

Det er viktig å visualisere hvordan vi med denne båten 
setter et langt mindre karbonavtrykk – spesielt med den 
grønne fargen som symboliserer bærekraft.

EGIL SØRHEIM

Vi er i rute mot 
en dåp på Halsa. 
Lørdag 5. august 
blir dét, med litt 
forbehold om at 
det ikke oppstår 
uforutsette ting.

EGIL SØRHEIM

- Fargevalget og dette designet har vi 
hatt noenlunde klart helt siden 2014, 
faktisk, da vi først begynte å planlegge 
nybygget, røper Egil.
- For det første synes vi båten nå ser 
veldig bra ut, den skiller seg litt ut i 
mengden. 
Og dessuten, kan han fortelle - godt 
synlig på havet betyr også viktig syn-
lighet i markedet, hos kundene.
- For det er viktig å visualisere det, 
også, hvordan vi med denne båten 
setter et langt mindre karbonavtrykk 
– spesielt med den grønne fargen som 
symboliserer bærekraft. Nye Selvåg 
Senior er unik på både energibruk og 
gjenvinning av energi, og på lave ut-
slipp. Alt dette håper vi jo skal avspeile 

seg også i markedsprisen på det vi 
leverer, forklarer Egil, som er styreleder 
i Selvåg Senior AS, og største eier i ei-
erselskapet bak, Sørheim Holding AS.

Om navn og sånt
De flotte fargene ble påført i romjula, 
da det ellers passet bra på grunn av 
juleferie for Sørheim og deres andre 
leverandører.
- Vi drar med oss noen tidlige forsin-
kelser i byggingen, men prosjektet er i 
relativt god rute.
Og da tar Egil i betraktning den sær-
deles lange leveringstiden på enkeltut-
styr til skipet, for eksempel den største 
dekkskrana, som skulle vært levert i 
fjor sommer men fortsatt ikke var på 
plass midt i januar.
- Uansett er vi i rute mot en dåp på 
Halsa. Lørdag 5. august blir dét, men 
med litt forbehold om at det ikke 
oppstår uforutsette ting som gjør at vi 
må endre. 
Og som et PS til alt dette: vårt ferske 
bilde av nåværende Selvåg Senior ved 
kai på Halsa viser en liten, men viktig 
endring, Egil?
- Ja, nå er navnet endret til «Selvåg». 

Den skal etter hvert legges ut for salg, 
men vi skal fiske med den ut dette 
året. Da er det greit å endre navnet før 
ny-båten skal døpes, fastslår Halsa-re-
deren.

Tekst: Edmund Ulsnæs

""""



Ja, om ikke kaffen i vranghalsen, så 
hevet nok i hvert fall den interesserte 
et øyebryn her om måneden. Yara lyste 
nemlig ut hele seks ingeniørstillinger i 
Glomfjord-fabrikken, samtidig!
- Det overordnede her, dét er at vi 
løfter hele organisasjonen, tilfører mer 
ressurser for å få en enda bedre og 
langsiktig plan for hvor vi skal, begyn-
ner Øyvind Jenssen.
- Vi er veldig glad for at det gis rom i 
businessplanen vår for å styrke oss – vi 
snakker fire stillinger mer i organisa-
sjonen enn i fjor! smiler fabrikksjefen.

Erstatter-forbedrer
Fra overordnet til detaljer: 1. Yara 
erstatter. En prosessingeniør gikk 
dessverre bort i fjor, og i år søker en 
annen eventyret på Svalbard. I tillegg 
har man lett etter HMS-ingeniør.
- Nå har vi gått bredt ut etter tre 
prosessingeniører, uten å spisse for 
mye, for da kunne vi kanskje mistet 
noen aktuelle søkere. Vi bruker en del 
ressurser på dette - Bedriftskompetan-
se i Bodø hjelper oss – og så har håpet 
vært å få mange gode søkere for å fylle 
opp de tre stillingene.
Punkt 2. Yara styrker vedlikeholdet og 
tenker lang sikt. Sebastian Stefanski, 
vedlikeholdsleder i fullgjødselfabrikkens 
tørre del, har fått nyopprettet ingeniør-
jobb som skal styrke det systematiske, 

Får mer, skal yte mer
Ikke akkurat hverdagskost: 
seks ingeniørstillinger, ut-
lyst på samme tidspunkt, 
i Meløy. Dette må vi få 
Yara-sjefen til å forklare.

Yara styrker ingeniørkompetansen i syreområdet (t.h. på hovedbildet) og ferdigvareområdet 
(t.v.). Vedlikeholdsleder Sebastian Stefanski (t.h.) – her i prat med ingeniørkollega Harald 
Martinussen i INVIS – er over i ny stilling for å styrke det systematiske vedlikeholdet. Nå skal 
Yara Glomfjord styrkes med hele seks nye ingeniører

- Det er for å styrke 
den langsiktige pro-
sjektutviklingen på 
produksjon, kvalitet 
og utvikling – skille 
det bedre fra den dag-
lige driften, forklarer 
fabrikksjef Øyvind 
Jenssen.
Forklarer at tidlige-
re produksjonssjef 
Frank Robert Eriksen 
fra i fjor høst fyller 
den nyopprettede 
stillingen som utvi-
klingsleder. Videre går 
bedriften fra én til to 
produksjonssjefer - i 
fullgjødselfabrikken 
er dette nå Ørjan 
Johannessen, tidligere 
driftsleder samme 
sted. Mens ny stilling 
som produksjonssjef i 
syrefabrikkene, dét er 
en gammel kjenning 
som er tilbake etter 
relevant syrefa-
brikk-erfaring i Belgia 
og Australia, nemlig 
Matej Halasa. Mens 
Trond Fjærem, drifts-
leder i syreområdet, 
han er smått på tur 
over i pensjonistenes 
rekker. 

Tekst og foto: 
Edmund Ulsnæs

Øyvind Jenssen

Vi er veldig glad 
for at det gis rom i 
businessplanen vår 
for å styrke oss – vi 
snakker fire stillinger 
mer i organisasjonen 
enn i fjor!

ØYVIND JENSSEN

forebyggende og langsiktige vedlikehol-
det – analyser, optimalisering, digita-
lisering. Dermed må han erstattes der 
han var, pluss at en annen ingeniør blir 
pensjonist. Og ikke nok med dét:

Møter kravene
- Å få tak i ingeniører er krevende. 
Yara world wide har derfor opprettet 
27 stillinger som skal gå på topp av 
annen bemanning og gi fabrikkene 
fleksibilitet til å støtte hverandre på 
tvers. Glomfjord har fått den ene av 
disse stillingene, forteller Øyvind.
Altså: seks ingeniørstillinger lyst ut, 
samtidig.
- Kravene rundt oss øker hele tiden, 
spesielt på miljøhensyn og dokumen-
tasjon. Og Yara vil være ledende i det 
grønne skiftet, på å få ned klimaav-
trykket – vi gir gass og har høye 
ambisjoner.
- Og så er det å ha fortsatt sterk driv 
på presisjon, ytelse, oppetid, bedre 
kvalitet. Selv om Glomfjord har gjort 
ekstremt mye bra på miljøforbedrin-
ger, må vi også møte framtidige krav 
offensivt. Nå styrker vi organisasjo-
nen, og dét er veldig positivt!

 Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Yara justerer. 
Forbedrer.
Utvikling, langsiktighet og litt erstatning. 
Lederkabelen justeres for gjødselfabrikken.

Matej Halasa. Foto: arkiv

Frank Robert Eriksen

Ørjan Johannessen

Det er for å 
styrke den 
langsiktige 
prosjektut-
viklingen på 
produksjon, 
kvalitet og 
utvikling. 

FABRIKKSJEF, 
ØYVIND JENSSEN
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- Veldig hyggelig, og litt overraskende 
for oss! smiler Egil Sørheim.
Meløy-rederen tok med seg eget be-
driftsstyre til Scandic Havet i Bodø på 
senhøsten i fjor. Anledningen? 

Fin anerkjennelse
- Vi var nominert til Entrepreneur of 
the Year i Nord-Norge. Det ble ingen 
pris, men en flott plakat og det var 
en flott tilstelning og et meget bra 
opplegg, mener han.
Ernst & Young, den internasjonale 
aktøren innen for eksempel regnskap, 
revisjon og rådgivning, står bak Entre-
preneur of the Year siden 1986, og i 

Om det ikke akkurat er årets nyord, så er det i det minste et ord vi er blitt godt 
kjent med denne vinteren: sørperas. Og den 25. januar i år er det mange i Meløy 
som husker. For Statkraft-staben på Fykan ble dette selveste sørperas-dagen, der 
hele seks av de ansatte i Kraftverksgruppa ikke kom seg på jobb på grunn av ras 
flere steder, for eksempel mot rasoverbygget på vei ut fra Fykantunnelen, og to ras 
ble observert i Fykandalen. På våre bilder ses innkjøringen til Glomfjord Kraftverk, 
der staben her måtte rydde bort rasmassene selv. Da været roet seg, oppdaget 
man at dreneringen over rasoverbygget var tettet av ras, og Hansen maskin & 
Transport ble engasjert med gravemaskin for lede vannmasser rett vei, mot 
dreneringen. Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Anna-Elisabeth Kristiansen og Edmund 
Ulsnæs.

Nominert for grønn vekst
Det er ikke bare Ny Næring 
som gir Sørheim Holding 
AS velfortjent profilering. 
Nylig nominert til pris.

Mye og fortjent oppmerksomhet til Egil Sørheim og Sørheim Holding AS. Dette klippet er fra artikkelen du kan se annet sted i dette bladet.

mer enn 60 land. Egil og hans kvinner 
og menn var nominert foran regional-
finalen i Bodø. 

Det grønne fokuset
Blant om lag 100 gjester fant man 
altså Egil selv som daglig leder og 
styreleder – dessuten bror og søster 
Audun og Hege, som er styremedlem-
mer i likhet med Roger Larsen, Roy 
Ole Rognan, Christian Sørheim og 
Rose-Lill Olsen.
- Det er jo Ernst & Young som har 
spilt inn kandidater, og vi ble inter-
vjuet av en fagjury i forkant. Det er 
veksten vår, og fokuset på bærekraft, 
som gjorde at vi ble nominert.
Tre fra Nord-Norge var nominert, der 
Fredrik Nordvik fra Nordvik Gruppen 
AS i Bodø vant sjansen til i delta i den 
nasjonale finalen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Rydder bort 
rasmassene

Tradisjoner. For mange er 
vel tradisjoner det som gir 
troen på at verden ikke går 
helt av skaftet, selv om det 
av og til kan føles sånn. 
Til saken: Yara Glomfjord. 
Pensjonister og jubilanter. 
Årlig og staselig markering 
i Glomstua. Ny Næring var 
tilstede for fotografering da 
den hyggelige tradisjonen 
ble videreført før årsskif-
tet. Denne gangen gjaldt 
regnskapet både 2021 og 
2022, og navnene er – vi 
begynner med 2021: Helge 
Bjarne Johannessen, Magne 
Johansen Geir Brun (pen-
sjonister), Terje Hagevik og 
Dagfinn Kolberg (40-års-
jubilanter), Frank Robert 
Eriksen (30 år, medalje fra 
Det Kongelige Selskap for 
Norges Vel). 2022: Leif 
Mesøy, Wenche Andreas-
sen, Odd Roar Olsen, Tor 
Kåre Jacobsen, Stein Erik 
Henriksen, Arnt Alfred 
Jørgensen og Stig Olsen 
(pensjonister), og så Dag 
Gisle Johansen og Arve 
William Brun, da – både 
50-årsjubilanter (!) og 
pensjonister. I tillegg Yngve 
Charles Krogh (40-års-
jubilant).

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: Malin B. Ulsnæs

Og vi…..hedrer!
YARAFEIRETSINE

10 tidligere og nåværende ansatte hadde anledning til å delta, og stilte pent antrukket i Glomstua, sammen med representanter fra Yara-ledelsen. Fra ven-
stre på det øverste bildet Arve Brun, personalleder May-Eli N. Johnsen, Yngve Krogh,fabrikksjef Øyvind Jenssen, Odd Roar Olsen, Stein Henriksen, Wenche 
Andreassen og Arnt Jørgensen. Nedre bildet,: Arve, May-Eli, Øyvind, Dagfinn Kolberg, Frank Robert Eriksen og Helge Bjarne Johannessen.

Det nærmeste Ny 
Næring kommer 
slekters gang. Vær 
så god:
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Litt for sjelden at et arrangement i 
Meløy har parkeringsutfordringer. 
Men slik ble det (heldigvis) da Meløy 
videregående skole arrangerte sin 
andre i rekken yrkes- og utdannings-
messe!
- 38 bedrifter var påmeldt, om lag 500 
skoleelever fra regionen deltok, og 91 
prosent av de som evaluerte gjennom 
app-en vår, sa at arrangementet var 
nyttig for dem, oppsummerer rektor 
Kjetil Fagervik.

Her evalueres
Det var onsdag 15. februar i år at du 
slet for å finne parkering ved Meløy 
Kulturhus og Glomfjordhallen. Fra 
nokså tidlig morgen var det yrende liv 
i messeområdet inne i hallen, og godt 
besøk ved foredragene som rullerte 
i samfunnssalen. Arrangementet var 
obligatorisk for alle 9. klassinger i 
Meløy, Rødøy og Gildeskål, frivillig 
for alle 10. klassinger, samt at elever og 
ansatte ved de tre videregående-avde-
lingene var tilstede.
- Stort arbeid med å rigge hallen, bra 

Ledelsens dom
Stor suksess, flott respons, 
noen forbedringspunkter.

Meløy videregående skoles tre fornøyde studierektorer etter messe-suksess: Kirsti Kvehaugen 
(f.v.), Hanne Edvardsen og Elea B. Tangstad.

lokale, men kanskje litt for dårlig lyd. 
Og neste gang bør vi få bedrifter til 
å holde foredrag, fortsetter Kjetil fra 
evalueringslista.

Og mye skryt
Dette var altså andre gang for en messe 
som allerede ansees som svært viktig 
for alle regionens ungdommer: god 
oversikt over utdanningsmuligheter, og 
mulighet til å bli kjent med et variert 
og spennende næringsliv. Nå gir arran-
gøren skryt til alle som bidro.
- Vi er strålende fornøyd med arrange-
mentet, og tilbakemeldingene er svært 
positive, melder formidlingskoordina-
tor Ingebjørg Sandaa Bjørklund, som 
er sentral bak.
Studierektor for studiespesialisering, 
Kirsti Kvehaugen, er glad for suksess 
og respons, og deler andre stikkord fra 
evalueringen.
- Neste gang kan det nok være lurt 
med egen konferansier for å binde ting 
sammen, og kanskje kan bestillinge-
ne til foredragsholderne spisses enda 
bedre. Uansett er dette en flott måte 
å synliggjøre det vi tilbyr i samarbeid 
med næringslivet. 

Ønsker hjelp
Neste gang, ja. Kjetil, Ingebjørg, Kir-
sti, studierektorene Hanne Edvardsen 
og Elea B. Tangstad, og alle de andre: 
nå ser de allerede fram mot neste vin-
ter og ny og viktig messe før ungdom-
menes søknadsfrister.
- Men, vi er avhengig av et større team 
som jobber med organiseringen. Det 
er rett og slett et for stort arrange-
ment til at skolen skal klare det alene. 
Allerede har vi fått positiv respons fra 
flere aktører som er positiv til dette, 
forteller Ingebjørg Sandaa Bjørklund.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Elin Gjersvik (21) har gått i gang med 
ny læretid hos Yara etter at hun i fjor 
høst tok fagbrev som prosessoperatør 
etter endt læretid i fullgjødselfabrik-
ken. Nå har hun begynt på et lærlin-
geløp for å kunne ta fagbrev i logistikk 
nede i PKL – Pakkeri, kai og lager. Hun 
er bosatt i Glomfjord. Tekst og foto: 
Malin B. Ulsnæs.

Lars Erik Sørgård (29) kom nyut-
dannet til Yara Glomfjord sommeren 
2020, til jobb som prosessingeniør og 
spennende forbedringsarbeid. Nå har 
sønnen til Roar og Brynhild på Meløya 
bestemt seg for nye utfordringer. Lars 
Erik er fra denne måneden ansatt 
i Norsk Polarinstitutt, og stasjonert 
som ingeniør ved forskningsstasjonen 
Sverdrup i Ny-Ålesund på Svalbard. 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Tine Korsnes (32) har fått fast jobb 
som elektriker/montør hos Yara 
Glomfjord etter fire år hos Bilfinger. 
Tine har fagbrev som elektriker etter 
læretid hos Meløy Elektro og er bosatt 
i Glomfjord. Tekst: Malin B. Ulsnæs. 
Foto: Arkiv.

Viser muliggheter

Det var yrende liv i gymsalen da yrkesmessa ble avholdt. Et stort antall bedrifter fra næringsli-
vet var representer med stand i tillegg til videregående skolen selv og Nord Universitet. 
 Foto: Edmund Ulsnæs

Peder Hellervik Nilsen (t.v) og 
Oliver Midtsand Sandaa viste 
stolt frem linja for kjemipro-
sess ved Meløy videregående 
skole under yrkesmessa i 
Glomfjord.

De representerte sin egen linje på veg-
ne av Meløy videregående skole da det 
ble avholdt yrkesmesse i Glomfjord – 
nemlig kjemiprosess.
- Vi får et godt innblikk i bedrifter 
gjennom utplasseringer, og jeg tror det 
er like viktig at ungdomsskoleelever får 
det innblikket i de ulike linjene får de 
skal velge videregående skole, bemer-
ker Peder. 

Mange muligheter
På stand snakker de med elever fra 
ungdomsskolen og forteller dem hva 
de kan forvente ved å søke deres linje. 
I tillegg snakker de om jobbmuligheter 
og hvor man kan søke læreplass.
- Det virker som mange synes det er 
interessant og setter pris på at de kan 

- Det er veldig gøy å stå på stand og vise frem linja vår! 
Jeg tror det er lærerikt for de som er her, smiler Oliver 
Midtsand Sandaa (17) og Peder Hellervik Nilsen (17).

få den informasjonen her, forklarer 
Oliver.
Begge guttene er fast bestemte på at de 
har valgt rett vei inn i yrkeslivet – de 
stortrives på linja de har valgt. 
- Det er veldig godt miljø på skolen, 
vi lærer masse og får en veldig allsidig 
opplæring også gjennom at vi får dra 
i praksis og se hvordan det fungerer i 
bedriftene, mener Peder. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs ""  91 prosent av 
de som evaluerte 
gjennom app-en 
vår, sa at arrange-
mentet var nyttig 
for dem. 

KJETIL FAGERVIK
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ProfProfilenilen
""

Terje Halsan 
AS

Kolbjørn 
Rendal (64)

""

Trapper opp, 
ikke ned

Etablert av Terje Halsan (f. 1925) i 
1946, året før Norsk Hydro begynte 
byggingen av gjødselfabrikk i Glom-
fjord. Det nye entreprenørfirmaet 
trimmet i Hydro-lagrene, brøytet 
og gjorde grunnarbeider – under 
byggingen av Fykantunnelen på 
1960-tallet sysselsatte Halsan nær 
30 personer i knusing, sprenging 
og frakting av masse. Bedriften har 
passert 35 år som aksjeselskap, 
etter at Terjes sønn Kristen (f. 1954) 
overtok ledelsen og hele eierskapet 
i 1987. I alle år har Hydro/Yara vært 
en stor og stabil kunde, men Halsan- 
staben hadde også mange og store 
oppdrag fra ScanWafer-starten i 1996 
og i storsatsingene til REC fra 2005. 
Selskapet har opprettholdt en stab på 
17 ansatte etter REC, og hadde i 2021 
driftsinntekter på om lag 28 millioner 
kroner Terje Halsan AS ble i 2009 
tildelt Meløy kommunes næringspris.

Oppvokst på Gjerseth ved Ørnes, 
der han fortsatt bor i barndom-
shjemmet. Første jobberfaring 
på lokale fiskebåter, deretter 
mannskap på fraktebåter, blant 
annet bulkbåter til Glomfjord og 
gjødselfabrikken. Etter FN-tjeneste i 
1 ½ bosatte han seg i Oslo fra 1982, 
og jobbet ved to bedriftstrykkerier. 
Tilbake i Meløy i 1987 og startet 
selv trykkeri i Neverdal, kombin-
ert med sjåførjobb i godsbiler og 
busser, for daværende Boldevins 
Bilruter. Trykkeriet ble nedlagt, og 
fra 1990 kjørte Kolbjørn ut masse 
fra tunneldrivingen i og over 
Kilvika - året etter ble han ansatt 
som sjåfør på lastebil og kranbil i 
Kilvik Transport. Her begynte han 
også i gravemaskinen, og var med 
å bygge Storglomvassdammen, 
før andre anleggsprosjekter og 
jobber for Nordland Entreprenør og 
M3 Anlegg. I 2007 ble han ansatt 
som sjåfør og anleggsmaskinfører 
hos Terje Halsan AS, der han fra 
årsskiftet også er anleggsleder. 
Kolbjørn er gift med Eva, og har 
fra et tidligere forhold barna Sven 
Martin (f. 1984) og Mariell (f. -91), 
og 3 barnebarn.

- Det er jo dette med personalansvar 
som blir helt nytt, da. Jeg blir kanskje 
enda mer bevisst på å si fra, men på en 
god måte, sier han til Ny Næring over 
bordet i pauserommet.
- Og mens det kanskje blir litt roligere 
for meg ute i felten nå, blir det antage-
ligvis litt mer kok her oppe i hodet!

Fortsatt med gutta
15 år så langt, hos maskinentreprenø-
ren i Glomfjord. Og idet mange på 
samme alder for alvor begynner å legge 
planer for pensjonsalderen, så tar Kol-
bjørn Rendal (64) på seg nye oppgaver 
og mer ansvar i bedriften. Han er fra i 
år anleggsleder.
- Jeg skal fortsatt være stort sett ute, 
sammen med guttene, og alt blir ikke 
nytt, for jeg har vært bas på en del av 
oppdragene våre tidligere. 
- Men litt mindre oppe i en maskin, 
og litt mer på tilrettelegging og plan-
legging og framdrift i de prosjektene 
som jeg skal lede, ja, slik blir det nok. 

Nytt ikke nytt
Så skal det sies at nye ting ikke er nytt 
for denne karen – han har vært mer 
enn maskinfører, for å si det sånn! Fra 
begynnelsen: ikke gamle kroppen da 
han tok småjobber, først på land, så 
til vanns på lokale fiskebåter, deretter 
både uten- og innenriks på lastebåter, 
for eksempel bulkbåter til gjødselfa-
brikken i Glomfjord. Så, etter 1 ½ 
i FN-tjeneste i Libanon, ble han fra 
1982 landkrabbe i Oslo, i arbeid i 
hustrykkeriet til Gjensidige Forsik-
ring. Denne erfaringen omsatte han 
i etablering, for da han i -87 flyttet 
hjem til Meløy, startet han likegodt 
trykkeribedrift i det daværende Never-
dal Auto-bygget. Samtidig kjørte han 
buss og godsbil for tidligere Boldevins 
Bilruter, og da trykkeriet ble i over-
kant mye arbeid og dårlig butikk og 
dermed nedlagt, ble Kolbjørn raskt 
kapret av kraftutbyggerne i Kilvika. 
Han kjørte ut masse fra ulike tunneler 
fra 1990, og ble senere ansatt i Kilvik 

I sitt 64. år har han tatt et skritt oppover i ansvarstrappa, 
Kolbjørn Rendal. Terje Halsan AS’ nye anleggsleder har 

aldri vært redd for å prøve noe nytt. 
Transport på lastebil, kranbil og etter 
hvert gravemaskin – videre arbeidsgi-
vere ble Nordland Entreprenør og M3 
Anlegg.

Men alltid nytt
- Så var det i 2007 at jeg møtte Kristen 
Halsan og Håvard Jentoftsen på en 
anleggssamling, og lurte på om de 
hadde jobb til meg – jeg var skikke-
lig møkk lei av all reisingen, husker 
Gjerseth-mannen - fortsatt bosatt i 
barndomshjemmet sitt, der på turen 
ut av Ørnes, nordover.
15 år etter dét møtet har Kolbjørn en 
solid Halsan-karriere som dyktig mas-
kinfører og bas. Nå anleggsleder.
- Det er at man kommer borti nye ting 
hele tiden, at det aldri er ett oppdrag 
som er likt det forrige, sier han som 
det beste ved jobben. 
- Noe er vanskelig, og noe er litt mer 
plankekjøring, men alltid noe nytt.
- Om det er blitt noen tabber på disse 
årene? Nja, noen er det vel blitt, men 
så lærer man, og tenker seg om før 
man starter på noe. Men jeg bruker å 
si at hvis du har gravd i bakken i 10 
år, og aldri har gravd over en kabel, da 
har du hatt flaks! For noen ganger er 
det ikke lett å unngå, mener han.

Til å respektere
Anleggsledelse betyr ansvar for tilrette-
legging, dokumentasjon, byggemøter. 
Anleggslederen må ha respekt ute i 
felt, men også evnen til å få folk med, 
få laget til å fungere godt. I bedriften 
har Kolbjørn omdømme for å være 
flink og folkelig, og han bruker ikke 
sin posisjon negativt. Og å ha evnen til 
å si ting som de er, og der og da.
- Er nok viktig å være litt strukturert, 
og klare å beholde roen, for det kan 
gå ei kule varmt av og til, i et prosjekt. 
Lurt å ikke være for pågående, tror 
han.
- De er flinke, de yngre karene vi har. 
Men så kan nok jeg med min erfaring 
være flinkere til å se litt framover i 
prosjektet, og lese tegninger rett første 
gangen, slik at man slipper å gjøre ar-
beid opp igjen. Jeg får kanskje litt bed-
re tid til sånt arbeid nå, men jeg skal jo 
jobbe i maskiner også, når vi mangler 
folk eller det haster å bli ferdig.

Voksen, tross alt
- Du må ikke ta det ille opp, men 
du er blitt 64 år – hva er planen din 
videre?
- Vi har en kar i bedriften som er 75 
år, men fortsatt jobber 3 dager i uka! 
Så, jeg skal nå i hvert fall stå til 67, 
så får jeg se. De siste 2 årene har jeg 
også jobbet bare 3 dager i uka, for å få 
tid til mer hjemme på huset, men nå 
slutter jeg med dét – like greit å være 
på jobb hele tiden fra nå.
- Helsa er bra, bortsett fra at jeg fryser 
for ingenting og at leddene sliter litt 
på vinteren! Så, dette med å være 
anleggsleder er kanskje bra for å skåne 
meg selv litt mer enn før – jeg er tross 
alt blitt en godt voksen mann!
- For jeg har en tendens til å bli litt 
ivrig med spaden når jeg er nede i 
grøfta, og da gjør det vondt både her 
og der, etterpå!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

For jeg har en tendens 
til å bli litt ivrig med 
spaden når jeg er nede 
i grøfta, og da gjør det 
vondt både her og der, 
etterpå!

KOLBJØRN RENDAL

Jeg bruker å si at hvis du har gravd i bakken i 
10 år, og aldri har gravd over en kabel, da har 
du hatt flaks! For noen ganger er det ikke lett 
å unngå.

KOLBJØRN RENDAL



"" Den er lettere, sterkere, mer miljøvennlig og lettere å holde ren. 
Prosjektleder Frank Ove Lorentzen viser fram modellen av et helt nytt 
oppdrettskar som oppdrettsgiganten Cermaq er kjøper av. Dette kan gi 
ny og stor vekst for Polar Akva AS og morselskapet Polarplast AS.
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Stiftet i oktober 2018, og har forret-
ningsadresse Inndyr i Gildeskål. Er 
et heleid datterselskap av Polarplast 
AS, som fra starten i 2013 ble eiet av 
Tor-Arne Gransjøen (40 prosent), Kjell 
Lorentzen (40) og Lasse Willumsen 
(20) – i vinter er Lorentzens eierpost 
overført til hans Gigante Havbruk AS. 
Mens Polarplast selger produkter og 
tjenester, skal Polar Akva være en 
salgs- og markedsføringsaktør, og ta 
prosjektledelse og mulig montering - 
i tett forbindelse med sitt morsel-
skap. Selskapet har til nå ikke hatt 
ansatte eller omsetning. 

Polar Akva AS

- Oppdrettstanken vi har 
utviklet sammen med Acustus 
i Sørfold har en ytterkappe av 
stål og er 100 prosent resir-
kulerbar, sammenliknet med 
glassfiber og betong, og er let-
tere, opplyser Lasse Willumsen.
Og fordi den er av stål og 
sterkere konstruert, sparer man 
plass innvendig ved at gang-
baner kan henges på veggene, 
og det blir bedre forhold for 
vedlikehold. I tillegg har den 
betongbunn som smøres med 
akryl, slik at gulvet blir enda 
glattere og uten sveisefuger - 
lettere å reparere og holde rent.
- På dette pilotoppdraget søker 
vi støttet av Innovasjon Norge, 
slik at vi raskere kan få optima-
lisert løsningene. Vi er stolte av 
at Cermaq går med oss i utvi-
klingsløpet mot overlevering 
av 2 unike oppdrattstanker 
som skal gi bedre fiskehelse, 
vannhydraulikk og ikke minst 
mer miljøvennlig bygging av 
karvolum, sier han. 

Nytt og bedre

- Vi vil markedsføre og selge 
en del større produkter, mer 
spesifikt store, komplette 
ståltanker, forklarer daglig leder 
Lasse Willumsen i selskapene 
Polarplast og Polar Akva. 
- Siden det skjer såpass mye 
ulikt i morselskapet Polarplast, 
var vi redd for å smøre for tynt 
– vi gjør derfor satsingen gjen-
nom Polar Akva AS. Selskapet 
ble etablert allerede i 2018, 
men så kom pandemien og 
bremset. Underveis ser vi også 
at det har blitt en del utfor-
dringer med å ha samarbeids-
partnere langt ute i verden. 
Så nå gjør vi dette så lokalt 
vi klarer – vi finner partnere 
lokalt, for eksempel Acustus i 
Straumen, vi leverer til kunder 
hovedsakelig i Nord-Norge, vi 
gjør produksjonen lokalt og 
skaper arbeidsplasser lokalt – vi 
tar enda mer kontroll over ting.

- Et eget selskap ved 
siden av Selskapet, 
Lasse – hvorfor?

- Dette kan være nøkkelen til den 
virkelig store døra. Dette har et 
potensiale på produksjon verdt flere 
hundre millioner, alene, fastslår Lasse 
Willumsen.
Titt og ofte, i mange år, har Ny 
Næring meldt nytt fra Polarplast. 
Staben vokser, inntektene vokser, og 
superraskt. Men så sier ikke Lasse det 
han nettopp sa, fordi han er så opptatt 
av pengene. Nei, mest for å si med få 
ord hvor viktig den er, kontrakten han 
signerte med Cermaq nå i månedsskif-
tet. Kort-kort: Polar Akva har solgt to 
ståltanker til Cermaqs anlegg i Hopen 
ved Bodø. Mer om tankene og det 
spesielt bra med dem – les tekstboksen 
her i artikkelen «Nytt og bedre». Men 
hvorfor så viktig, Lasse?

Oppdraget for Cermaq er ikke spesielt stort, men det 
er det aller første i sitt slag, og en svært viktig prøve-
stein for noe som kan bli virkelig stort.

LASSE WILLUMSEN

- Dette er en modell vi lager, som en test-tank, forteller Polarplast-prosjekt-
leder Frank Ove Lorentzen i verkstedet i Glomfjord Industripark. De blir 15 
meter i diameter og 2,8 meter høye, de to ståltankene, eller oppdrettsskare-
ne, som skal være ferdig for levering Cermaq i Hopen 1. juni til. Og han ser 
fortsatt ingen grenser, Lasse Willumsen, som leder selskapene Polar Akva AS 
og Polarplast AS.

Test-oppdrag for 
noe virkeligg stort
Av og til er det slik at et lite 
oppdrag kan bety et stort 
og viktig skritt. Slik er det 
NÅ…for Polarplast og dat-
terselskapet Polar Akva.

Det begynner 
med karene
- Altså: når man tegner et smolt- 
eller oppdrettsanlegg så er det 
tankene, eller karene, man aller først 
tenker på og planlegger, begynner 
Lasse. 
Og bakteppet her – dét skjønner 
alle: fortsatt sterk satsing på oppgra-
dering, utvidelser og nybygg innen 
havbruk i Nord-Norge.
- Så har vi, over lang tid, utviklet 
en ståltank som har en ekstra verdi 
for kundene - vi vet at den vil bli 
etterspurt i kommende utbygginger. 
Og når vi får levere tankene, vet vi 
at det følger med mye ekstraarbeid 
som vi også kan levere. I Polarplast 
er det til nå kun dette ekstraarbeidet 
vi har gjort – nå kan vi skaffe mange 
fler og mye større oppdrag.
- Oppdraget for Cermaq er ikke 
spesielt stort, men det er det aller 
første i sitt slag, og en svært viktig 
prøvestein for noe som kan bli 
virkelig stort.

Og nå: to
bedrifter
Oppdrettskar/-tanker 
fra Polar Akva med sine 
samarbeidspartnere - 
rørarbeid, montering 
med alt tilhørende fra 
Polarplast. Lasse og de 
andre eierne Gransjøen/Lorentzen har 
sammen med staben bygget én bedrift 
til langt 69 millioner kroner (2022) 
i årlige driftsinntekter – nå fortsetter 
eventyret, og gjennom to bedrifter. 
Som blir stadig viktigere leverandører 
til havbruksnæringa i et stadig større 
område.
- Vi har allerede dialog med flere 
andre kunder om å levere slike tanker, 

og mens vi til nå ikke har vært klar 
til å håndtere dette, ser vi nå enorme 
muligheter. 
- Hva med ansatte, i Polar Akva?
- Foreløpig har ikke selskapet ansat-
te – det starter heller arbeid for andre 
bedrifter. Men kanskje blir det en 
ansettelse til sommeren.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Anders 
Danielsen (28)
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Anders Danielsen (28) er oppvokst på 
Halsa. Etter endt grunnskole gikk han 
linja for kjemi og prosess ved Meløy 
videregående skole i 2010 og fikk 
læreplass hos Cargill i 2012. Etter endt 
læretid tok han fagbrev som proses-
soperatør i 2014. Så et år i militæret 
og vikarjobb hos Cargill. De siste seks 
årene har han vært fast ansatt hos 
Meløy Notbøteri. Han er sønn av Susan 
og Vidar Danielsen og har en søster – 
Anne Mette Danielsen. 

Anders er født og oppvokst på Halsa 
og tok læretiden sin ikke lang fra sin 
nåværende arbeidsgiver – nemlig hos 
Cargill. Siden i 2017 har arbeidsplas-
sen vært på notbøteriet, en allsidig 
jobb som har gitt Anders mye ansvar.

Får kjørt seg
- Jeg elsker at jeg får være i aktivitet og 
brukt kroppen min på jobb. Jeg liker 
godt å holde på i trucken. Som lager-
sjef er meste som skjer utenfor veggene 
her mitt ansvar, forklarer han.
Anders har ansvar for lagrene, vare-
mottaket og alt av fiskeutstyr som er 
lagret på land. Han referer til seg selv 
som potet – en altmuligmann.
- Nå på vinteren blir det jo en del 
snømåking, så jeg får kjørt meg, ler 
han. 
Arbeidsoppgavene trives han med –
snøen kunne han klart seg uten. 
- Jeg var veldig glad i vinteren da jeg 
var yngre og man drev med sport, men 
nå er det mest bare plagsomt, flirer 
han. 

Gårdsgutt
Meløy Notbøteri reparerer og vedlike-
holder nøter for fiskebåter. De produ-

Fornøyd med 
ansvaret

- Jobben min består av mye forskjellig. Jeg er lagersjef, så jeg 
er mye ute, noe jeg trives veldig godt med. Kroppen trenger 
det, smiler Anders Danielsen (28) hos Meløy Notbøteri.

Jeg elsker at 
jeg får være 
i aktivitet og 
brukt kroppen 
min på jobb. 
Jeg liker godt 
å holde på i 
trucken. 

ANDERS DANIELSEN

Jeg har det utrolig 
fint her og vi har et 
veldig godt arbeids-
miljø med flotte folk. 
Så det er absolutt en 
jobb jeg vil anbefale 
til andre.

ANDERS DANIELSEN

serer også nye nøter. I tillegg driver de 
butikk i lokalene sine hvor de selger alt 
fra fiskeutstyr til tur-klær og båtutstyr.
- Det er en variert og spennende jobb 
som byr på veldig fine dager. Det er 
tidvis fysisk krevende og man må tåle 
å bli litt skitten på hendene, utdyper 
han. 
Men Anders er vant til å jobbe. Han 
er oppvokst på gård og har fra han var 
liten gutt bidratt hjemme. 
- Oppveksten min setter jeg veldig pris 
på. Det å være vant til å arbeide, bruke 
kroppen og ta i et tak har vært veldig 
verdifulle erfaringer inn i voksenli-
vet. Jeg møter av og til de som aldri 
har måttet ta i et tak, og synes synd 
på dem. De får et brutalt møte med 
arbeidslivet, tror jeg, forteller han. 

Ta i et tak
I løpet av de seks årene Anders har 
hatt hos bedriften har han sett en del 
ansatte komme og gå. 
- Du må være dedikert for å jobbe her, 
være villig til å stå på og ta i et tak. Jeg 
berømmer de som har vært innom og 
prøver. Det tar litt tid før man blir god 
i denne jobben, det er mye som skal 

læres, bemerker han. 
For de som kan det å jobbe på, og ikke 
er redd for litt fiskeslam, anbefaler han 
bedriften sin.
- Jeg har det utrolig fint her og vi har 
et veldig godt arbeidsmiljø med flotte 
folk. Så det er absolutt en jobb jeg vil 
anbefale til andre, smiler han. 

Hjemme best
- Jeg er et B-menneske av natur, tror 
jeg, så sånn sett har jeg trivdes veldig 
godt med å gå skift. Men så trives jeg 
mye bedre med en jobb hvor jeg får 
brukt meg og vært i aktivitet, så alt 
i alt konkluderer jeg med at Meløy 
Notbøteri er en veldig fin arbeidsplass 
for meg, sier Anders.
At jobben er så lokal at Anders kan 
bli boende i hjembygda – på Halsa, er 
heller ikke et minus.
- Jeg trives veldig godt her og liker å 
ha familie og venner rundt meg. Etter 
hvert håper jeg på å få kjøpt meg hus, 
forhåpentligvis nært familien. Det er 
her jeg vil være, smiler han.

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

Anders Danielsen er lagersjef hos Meløy Notbøteri og har ansvar for det meste som skjer utenfor veggene på bøteriet. En krevende og til tider hektisk jobb som passer han midt i blinken!

- Du må være dedikert for å jobbe her, være villig til å stå på og ta i et tak, fastslår Anders. Etter seks år hos bedriften vet han 
godt hva som kreves for å lykkes i jobben. 

Det meste utenfor veggene er Anders ansvar som lagersjef og i 
trucken tilbringer han mye tid. – Her trives jeg godt, smiler han.

""
""
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Bygget i forkant på dette bildet har 
rukket en del i sitt relativt korte liv. 
Ble bygget for drøyt 15 år siden av 
Meløy Eiendom AS, og tilpasset Si 
Pro AS sin behandling av såkalt resirk 
fra produksjonen av silisium-blokker i 
REC Wafer. Men da REC veltet, veltet 
også Si Pro, og så var det i 2017 at 
Yara kjøpte bygget
- Og flyttet innkjøpsavdelingen og 
hoveddelen av materiallageret vårt hit i 

Viktig kommandosentral
Høvelig nytt bygg med mye 
historie er renovert for ny 
æra, for Yara Glomfjord.

I forkant ser vi skallet for Yara Glomfjords nyrenoverte og ombygde lokaler for logistikkavdelingen. I bakkant kan vi skimte administrasjonsbygget til Yara, der logistikk og innkjøp har vært 
lokalisert i påvente av ny, felles base.

Trond Trana, logistikksjef i Yara Glomfjord.

2018, oppsummerer 
- Og så til selve saken, Trond, 
hva har skjedd nå i høst og 
vinter?

Plass til flere
Trond var tidligere sjef for 
innkjøpsavdelingen, som 
holdt til i «Si Pro-bygget» og 
var skilt fra logistikk.  Fra 1. 
januar i fjor er imidlertid de 
to slått sammen til den nye 
logistikkavdelingen, med i alt 
ni ansatte, og med ham som 
logistikksjef.
- Det som har skjedd, er at vi 
gav Moldjord Bygg og Anlegg 
oppdraget med å rive stort 
sett alle vegger oppe, og bygge 
nye og flere kontorer med 
glassfronter – det blir veldig 
lyst og trivelig.
- Et møterom og en sittekrok 
er også blitt kontorer, mens 
en del av garderobene nede er 
blitt møterom, kantine og et 

gjestekontor – det er løsnin-
ger fra Moelven vi har valgt. 
Totalt har vi investert noe sånt 
som 1,2-1,3 millioner kroner, 
opplyser Trond.

Ni i staben
Fra ombygde og tidsriktige lo-
kaler kan han dermed lede fire 
innkjøpere og fire logistikk-
medarbeidere. Innkjøperne er 
Inger Nystadnes, Ivan Dahl 
og Hans Kristian Fjærem, 
mens de på logistikk er Mette 
Kolberg, Heidi Nymo, Rune 
Hansen og Lena Lorentzen. 
Og så Trond Trana, da, og 
lageroperatør Sandra Aakre. 
Staben sørger for planleg-
ging av både kai-aktiviteten, 
håndtering av containere, 
produksjonsplanlegging og 
håndtering av emballasje, for å 
nevne noe.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

 

KRAFT - MOT - SAMARBEID

BÆREKRAFT 
ER Å TA VARE PÅ

 SAMFUNNET 
RUNDT SEG

EGIL SØRHEIM

Nye Selvåg Senior settes i 
drift i 2023 og med dét:

- Trygger vi lokale arbeidsplasser
- Minsker vi klimaavtrykket vårt

- Bidrar vi til vekst i samfunnet rundt oss

"
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- Det var godt å høre at han både had-
de interesse for det vi driver med, og 
at han har en forståelse, sier Lars-Kåre 
Heløy Nystadnes.
Ny Næring stiller på et vis «Hva føler 
du nå?»-spørsmålet – det er ca. 3 mi-
nutter siden Norges næringsminister 
Jan-Christian Vestre forlot kontroll-
rommet i Yara Glomfjords syrefabrikk.
- Syrefabrikken produserer syre, ja, 
men vi som jobber her styrer også 
forsyningen av instrument-luft til hele 
industriparken, vi leverer store meng-
der damp til fullgjødselfabrikken og vi 
styrer produksjonen av oksygen. 
- Så ja, det er godt å vise fram for 
en minister at vi har en viktig rolle i 
ganske mye, smiler 32-åringen.

Operatør lærte minister
Det er tross alt ikke hver 
dag at man møter en mi-
nister. Og Yara Glomfjords 
prosessoperatør leverte 
varene.

Midt i forrige måned besøkte næringsminister Jan-Christian Vestre (Ap) Glomfjord Industripark, og på vegne av hjørnesteinsbedriften Yara Glom-
fjord fikk (t.v.) operatør Lars-Kåre H. Nystadnes (32) en viktig og veiledende rolle. På bildet ser vi også Frode Alfheim, som er leder i fagforbundet 
Industri Energi. På det andre Lars-Kåre-bildet ser vi kollegene Veronica Tvenning og Henrik Gjøviken i bakgrunnen.

Men vi har til 
enhver tid mange 
utplasseringselever 
og lærlinger som 
trenger å forstå 
prosessen, så jeg er 
ganske vant med å 
forklare produksjo-
nen vår fra bunnen.

LARS-KÅRE H. NYSTADNES

Ikke helt uvant
Prosessoperatøren fikk en sentral rolle 
da næringsministeren med følge feide 
travelt gjennom det som er en mer 
enn viktig del-prosess i produksjonen 
av mineralgjødsel fra Glomfjord. 
Nemlig syrefabrikk A og B på øvre 
område av industriparken i Glom-
fjord. 
- Jeg fikk ikke så veldig langt forvar-
sel, smiler han.
- Men vi har til enhver tid mange 
utplasseringselever og lærlinger som 
trenger å forstå prosessen, så jeg er 

""
ganske vant med å forklare produksjo-
nen vår fra bunnen.
Ministeren var full av spørsmål, og 
Lars-Kåre redegjorde godt og ryddig 
for både arbeidet i kontrollrommet, 
forskjellene fra de to syrefabrikkene 
A og B, og hvordan kontinuerlige 
forbedringer i produksjonsutstyret har 
minket utslippene fra fabrikken kraftig 
de siste årene.

Prosess og kolleger
Lars-Kåre valgte kjemiprosess-fagene 

ved Meløy videregående skole da han 
selv var ferdig med grunnskolen i 
Glomfjord. Fra 2009 ble han lærling 
i gjødselfabrikkens syre-avsnitt, og 
etter bestått fagprøve var han innom 
Norwegian Crystals i flere avdelinger, 
før retur til Yara Glomfjord. Etter 
en periode på kontrakt ble han fast 
ansatt i 2018, og har på privaten stiftet 
familie med Marie Heløy Nystadnes 
som jobber for Bilfinger, og har i dag 
to gutter på ni og fire år.
- Jeg har alltid vært veldig interessert i 

den produksjonsprosessen vi er en del 
av. Men… jeg ville kanskje ikke vært 
her hvis det ikke var for arbeidskolle-
gene – vi er veldig sammensveiset, vi 
på skiftet, og det er en unik arbeids-
plass, sånn sett.
- Og nå er jeg multioperatør, som be-
tyr at jeg også får være nede i fullgjød-
selfabrikken, og dette gir meg et enda 
større bilde av det vi driver med!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Industrivisualisering AS, 
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord. 

Telefon +47 75 75 70 00 
E-post: post@invis.no 

www.invis.no

Gjennom verdiene dyktighet, 
nøyaktighet, tilgjengelighet 
og kreativitet skal vi være den 
foretrukne prosjektpartneren. 



- Siden januar er jeg på plass i Bodø, 
og har fått jobb som sjåfør hos XL-
BYGG Kåre Abelsen AS, opplyser 
Fredrik S. Heimdal til Ny Næring.
Så var et artig og utbytterikt lite even-
tyr over. For Fredrik, for kollega og 
veileder Helge Halsos og for Solhaug 
Byggevare AS.
- Jeg fikk Bestått Meget Godt! bekref-
ter hovedpersonen.
- Og dette var min første – jeg har lært 
masse! sier han som var faglig ansvar-
lig.
Er du oppmerksom leser av Ny Næ-
ring? Da kjenner du sikkert både Fred-
rik (20) og Helge (59) fra før. Vi har 
nemlig fulgt den blide og hjelpsomme 
lærlingen og hans sjåførveileder siden 
dette læreløpet og samarbeidet begynte 
våren 2020. Nå ved årsskiftet var det 
sluttført. Med suksess, selvsagt.

Første, med glans
- Jeg har lært alt mulig av Helge, ikke 
bare om å være yrkessjåfør, men om 
familieliv, holdninger i livet, mange 
etiske spørsmål - han er nesten som 
et forbilde for meg! skryter unge og 
nyutdannede Fredrik til sin 39 år eldre 
kollega og læremester.
- Ja, det har blitt mange gode samtaler 
i lastebilen, vi har hatt det veldig trive-

lig i lag  – det er litt trist at du slutter 
nå….Men samtidig er jeg stolt av det 
vi har fått til! understreker Helge.
For aller første gang har nemlig Sol-
haug Byggevare AS i Meløy utdannet 
en yrkessjåfør, med alt det det inne-
bærer av teori, veiledning og praksis, 
fram til fagprøve. Den bestod Fredrik 
med glans, i desember.
- Jeg var aldri i tvil om at han ville 
klare fagprøven, for vi var heldig med 
denne eleven! smiler Helge.
- Men å være faglig ansvarlig - dette 
har vært veldig skjerpende og lærerikt 
for meg, også.

Viktig å hjelpe
Hun som i kulissene har trukket i 
trådene, har også grunn til å være 
fornøyd. Etter å ha hatt lovende 
Fredrik S. Heimdal som ekstrahjelp i 
butikken fra 2017, var det daglig leder 
Anita Taraldsen som signerte ham som 
yrkessjåfør-lærling tidlig i 2020. Da sa 
hun til Ny Næring at
- For det første er det en fjær i hatten 
for oss at vi får hjelpe en ung og flink 
kar med å få den utdannelsen han øn-
sker seg! Og, vi trenger rekruttering for 
årene som kommer. Men, aller først 
er det viktig for meg at vi hjelper ham 
med et utdanningsløp.

Samarbeid til Bestått Meget Godt
Eleven leverte solid innsats og godt humør. Bedriften 
har for aller første gang levert en ny fagarbeider til den 
viktige yrkessjåfør-familien. Ved avskjeden ved årsskif-
tet var begge parter derfor stolte…..og litt triste. 

Solhaug 
Byggevare AS

Vi har hatt det veldig trive-
lig i lag -  det er litt trist at 
du slutter nå….Men samti-
dig er jeg stolt av det vi har 
fått til!

HELGE HALSOS

««

Etablert 1986 som Ken-H. Solhaug 
Bygningsfirma. Eies 51 prosent av 
konsernet SN Gruppen i Mosjøen/
Sandnessjøen, og 49 prosent av 
Solhaug-Gruppen AS, der Ken-Henry 
er hovedeier gjennom Nergården AS. 
Daglig leder i Solhaug Byggevare er 
Anita Taraldsen (f. 1964), styreleder er 
Steinar Folgerø (f. -48), og selskapet 
oppnådde i 2021 driftsinntekter på 
63,2 millioner kroner. 18 ansatte i 
Montér-butikkene på Halsa og Ørnes.

Jeg håper å komme 
tilbake til Meløy en 
dag. Og da er det jo 
ikke utelukket at jeg 
vil jobbe med disse 
flotte folkene!

FREDRIK S. HEIMDAL ""

God transport og hjelpsomt lagerarbeid – 
dette faget utfører Fredrik S. Heimdal på 
glitrende vis. Nå har han også på plass 
fagbrev som yrkessjåfør, etter tett samarbeid 
med Solhaug Byggevare AS.. 

Elev og veileder – kolleger og gode venner, med aldersforskjell på 39 år! Gjennom læretiden til Fredrik 
(t.v.) har han og Helge Halsos vært en sterk duo på jobb som sjåfører for Solhaug Byggevare.

I desember fikk Fredrik Bestått Meget Godt på fagprøven som yrkessjåfør. Han får prikkfrie skussmål 
hos arbeidsgiver Solhaug Byggevare, og er nå i jobb som sjåfør hos XL-Bygg, Kåre Abelsen, i Bodø.
""
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- Man må leve livet i crescendo! smiler 
64-årige Leif Halsos.
Crescendo er et musikkbegrep som 
beskriver en gradvis økende lydstyrke. 
Slik vil han ha det i eget liv, Leif.
- Det er viktig å stadig lære nye ting, ta 
nye utfordringer. Du vet, alt man ikke 
gjør noe med, dét går att og ned!
Og Leif, storebror til bedriftens sjåfør 
Helge Halsos, etterlever egne ord. I 

Fredrik Skavhaug 
Heimdal (20)

Oppvokst i Neverdal, før videregående skole med service og sam-
ferdsel i Bodø, og transport og logistikk – yrkessjåfør på Melbu. Ek-
strahjelp hos Solhaug Byggevare på Ørnes fra 2017, deretter lærling 
samme sted i yrkessjåførfaget, fra 2020 og med fagprøve høsten 
2022. Sønn av Bjørnar Heimdal og Sølvi Skavhaug (gikk bort i 2009), 
stemor er Ingvild S. Heimdal. Yngst av 4 søsken der Christel (f. 1990) 
er eldst, deretter Cecilie (f. -92) og Raymond (f. -99). Fra januar 2023 
samboer i Bodø med sin Kamilla Quinen, og er ansatt som sjåfør hos 
XL-BYGG Kåre Abelsen AS.

Tja, når det gjelder rekrut-
teringen, ja, så er Fredrik 
dessverre tapt for Anita og 
Meløy. Eller…?
- Jo, nå er jeg flyttet til 
Bodø og blitt samboer med 
kjæresten min. Men jeg er 
veldig glad i Meløy, og håper 
å komme tilbake en dag. Og 
da er det jo ikke utelukket at 
jeg vil jobbe med disse flotte 
folkene, smiler Fredrik til oss 
i januar 2023.

Sjåfør og selger
Dedikert, løsningsorientert, 
kjempedyktig. Rett og slett 
enn sånn kar man vil ha i 
arbeid! Sa Anita også om 

Fredrik i 2020. Ja, fortell 
oss litt om hva det krever å 
være sjåfør i denne bedriften, 
Helge?
- Ja, for det er klart at man 
skal håndtere en stor bil med 
kran på alle typer føre, og 
sikre lasten og håndtere risi-
koen med dette. Men: …..og 
dette har vi snakket mye om, 
dette har Anita bevisstgjort 
oss masse på…..vi sjåførene 
er bedriftens ansikt utad, i 
møte med kundene når vi le-
verer byggevarer hjemme hos 
dem. Dette er et serviceyrke, 
ja, sjåførjobben er også litt 
salgsfag, skjønner du?
Fredrik avslutter, han som 

btw tok service og samferdsel 
som første år i sin videregå-
ende utdanning:
- Hvis jeg sørger for god leve-
ring og god kundebehandling 
når jeg kjører ut byggevarer, 
så bidrar jeg jo også til nye 
salg for bedriften!
- Det er vemodig å forlate 
bedriften etter 5 år. Hos Sol-
haug Byggevare er det høyt 
under taket – vi har skøyet 
masse, og her er bare flotte 
folk! avslutter Fredrik, for 
denne gang.

Tekst og foto: Edmund 
Ulsnæs

…og ferskt fagbrev for Leif (64)
Den aller eldste i Solhaug Byggevare-staben blir aldri 
ferdig med å lære. Nå har han tatt nytt fagbrev, få år før 
pensjonsalderen!

Det er viktig å stadig 
lære nye ting. Du vet, 
alt man ikke gjør noe 
med, dét går att og 
ned!

LEIF HALSOS

Tilbakeblikk: her knipser Ny Næring under signeringen av lærekontrakt tidlig i 2020. – Det aller viktigste for oss er å hjelpe Fredrik i utdanningsløpet han ønsker, sa Solhaug Byggevare-sjef Anita 
Taraldsen den gangen. 2022: Oppdrag utført.

Leif Halsos

høst gikk han i likhet med 20 år unge 
Fredrik S. Heimdal opp til fagprøve 
som yrkessjåfør.
- For noen år siden tok jeg fagbre-
vet i logistikk, sammen med en ung 
lærling hos oss. Da så jeg at fagboka 
var den samme som for yrkessjåfør, og 
at mye av pensumet var likt. Så, jeg 
tok likegodt teorien. Og med den på 
plass, meldte jeg meg likegodt opp til 
fagprøve.
- Men likevel….fagbrev som 64-åring, 
dét er ganske spesielt?
- Ja, men det er artig å lære noe nytt! 
Og jeg er heldig å jobbe sammen med 
mange bra folk, kvalitetsfolk. Jeg lærer 
noe nytt nesten hver dag, og jeg gjør 
feil nesten hver dag. Men så lærer man 
av dét!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs"" www.terjehalsan.no
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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!
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««

«Et hjerte har sluttet å slå. Mary-Ann, min kone og følges-
venn gjennom 42 år, mor til våre to barn Ingvild og Børge, 
og mormor/farmor til Kristina, Oscar, Sofia og Frida, sov-
net stille inn på Nordlandssykehuset 6. januar 2023. Ma-
ry-Ann var av natur en snill, positiv, arbeidsom og hjelpsom 
dame, som alltid hadde mer tid til andre enn seg selv. Den 
viktigste støttespilleren for oss som stod henne nærmest er 
borte, men minnene vil leve, og gi oss som står igjen, nok 
styrke til å gå videre i livet på en god måte.».
Slik minnet Tor Oskar Lillevold sin kjære livsledsager, da 
han på vegne av familien la ut det triste budskapet på Face-
book. 30. desember 1983 giftet han seg med sin Mary-Ann 
i forlikssalen ved Meløy Rådhus, og så godt som nøyaktig 
fire fulle tiår senere måtte han ta et endelig farvel med hen-
ne, ved sykesengen ved Nordlandssykehuset.  

Mary-Ann Selfors

Vi minnes en hardtarbeidende 
bedriftsleder med et uvanlig godt 
blikk for menneskene rundt seg.

20. oktober 1954 - 6. januar 2023

Økonomi og ledelse
Mary-Ann Selfors ble født 20. oktober 1954, og vokste 
opp i blokkene i Taubaneveien i Glomfjord, deretter i 
besteforeldrenes hus, som ble bygget om til generasjons-
bolig, i Lars Evensens vei i Haugvik. Pappa var Bjarne og 
mamma var Aud, og i -58 kom lillebror Kristen til verden 
– i -64 Grete. Etter grunnskolen fulgte Mary-Ann sin 
interesse for tall til Fauske og 3-årig handelsskole. Første 
heltidsjobb ble Nordlandsbanken og videre intern utdan-
ning, før arbeidsopphold på Ørnes og så i Bodø. I 1977 
flyttet hun tilbake til Glomfjord, og ble godsekspeditør 
og lastebilsjåfør hos Boldevins Bilruter, senere trafikkleder 
og trafikksjef gjennom skiftende eierskap i virksomhe-
ten, før hun ble utnevnt til daglig leder for Nordtrafikk 
Salten i Glomfjord, tidlig på 2000-tallet. Tidlig 80-tall 
hadde hun møtt sin Tor Oskar - de fikk barna Ingvild i 
1982 og Børge i -85, og etter mellomlandinger i Hans 
Jensens vei og KM Meinich Olsens vei, slo familien seg 
ned i nybygget hus i St. Hanshaugen fra -87. Mary-Ann 
innledet siste etappe i sitt yrkesliv da hun ble daglig leder i 

Meløy har mistet en hardtarbeidende og høyt verdsatt bedriftsleder 
gjennom mer enn 30 år, og en som var sin egen families viktigste 
støttespiller. Mary-Ann Selfors (68) stod fortsatt i arbeid for Meløy 

BedriftsService da hun dessverre gikk bort 6. januar i år.

Foto: prikkenoverien

Meløy BedriftsService i 2007, og denne jobben hadde hun 
fortsatt, da hun gikk bort.   

Aldri mye pause
For meg selv og Ny Næring AS føles det på samme tid 
som en både svært viktig og ærefull oppgave, men også 
veldig sørgmodig og på et altfor tidlig tidspunkt, å skulle 
måtte lage dette minneordet for Mary-Ann. Vi har 
samarbeidet siden 2007, et samarbeid som har bestått i 
profilering av hennes eget Meløy BedriftsService AS. Dette 
har betydd en lang rekke lærerike og ikke minst hyggelige 
samtaler for meg, både med og uten notatblokk. Alltid 
med en trygg følelse av at jeg var velkommen - Mary-Ann 
var alltid både blid, interessert i vår virksomhet og levende 
opptatt av egen drift og bedrift. Og selv om hun har ledet 

Alltid med en trygg følelse av at jeg var velkommen - 
Mary-Ann var alltid både blid, interessert i vår 
virksomhet og levende opptatt av egen drift og bedrift.

tjenesteleverandøren i Glomfjord gjennom flere til dels 
kraftige bråttsjøer, ble det også rikelig plass til glimt i 
øyet og en latterkule i ny og ne, i våre intervjusamtaler. 
I sitt yrkesliv arbeidet hun i virksomheter der det var 
relativt små marginer, der plussresultatene slett ikke 
kom av seg selv, og der nedskjæringer stadig var tema. 
I driftsvolum var Meløy BedriftsService høyt oppe med 
veldig mange ansatte i REC Wafers gullalder, og langt 
nede i forbindelse med pandemien.
- Oppe i dette gav hun aldri seg selv mye pause. Der hun 
jobbet skulle hun yte maks, og hun klarte aldri å ta kveld 
dersom hun ikke kjente at hun var kommet i land – kos-
te hva det koste ville av arbeidstimer, fastslår Tor Oskar.
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Det var en trist beskjed å 
få – at Mary-Ann hadde 
gått bort. Hun var leder 
for en av våre samar-
beidsbedrifter og var 
en utrolig positiv, raus 
og omsorgsfull person. 
Mary-Ann var opptatt 
av å legge til rette for 
andres suksess og vi i Ny 
Næring opplevde ofte 
at hun strakk seg langt 
i samarbeidet med oss. 
Som leder og menneske 
vil hun bli savnet. 

Malin B. Ulsnæs, daglig 
leder Ny Næring AS

Det var et sjokk å høre at 
Mary-Ann er gått bort. Vi var 
like gamle, vi vokste opp i lag i 
Glomfjord, lekte i lag, gikk alle 
skoleårene i lag. Etter grunnsko-
len kom vi begge inn på handels-
skole på Fauske, og da var vi beg-
ge hybelboere som reiste hjem 
hver helg via Bodø og ferga til 
sund – hjemme lørdag kveld. Så 
har vi begge drevet virksomhet 
i Glomfjord i voksenlivet, med 
noen av de samme utfordringe-
ne. Veldig, veldig trist - May-
Ann var en flott person.

Kristen Halsan, daglig leder 
Terje Halsan AS

Det var med sorg at vi 
mottok melding om at 
en markant skikkelse i 
industriparken har gått ut 
av tiden. For oss var Ma-
ry-Ann ansiktet til MBS 
utad, en aktør i industri-
parken som vi har hatt 
godt samarbeid med over 
lang tid og som strekker 
seg langt for å imøtekom-
me kunden. Vi sender 
varme tanker til familie, 
venner og kolleger som nå 
må finne en vei videre.

Pål Einar Olsen, daglig 
leder Industrivisualisering AS

De ordene jeg nå deler med 
dere kommer fra alle oss i 
Meløy BedriftsService, fra oss 
kolleger som nå savner en god 
kollega og leder.

Vi har kjent Mary-Ann i over 
16 år. Noen av oss sikkert mye 
lenger. Det er litt rart og sam-
tidig litt godt å kunne si at å 
lage et minneord for Mary-Ann 
er enkelt.  Enkelt fordi hun 
kan beskrives med så gode og 
genuine kvaliteter.

Det første og viktigste var hen-
nes godhet. Hun satte seg selv 
foran andre uavhengig av egne 
utfordringer og situasjoner. 
Helt til det siste var hun mer 
opptatt av hvordan vi andre 
hadde det.  Dét er en god egen-
skap som skapte et spesielt rom 
til de du møtte, Mary-Ann. Du 
fulgte opp hver gang med nye 
spørsmål. Den varmen har vært 
kjær for oss i mange situasjoner 
opp gjennom årene. Den har 
også vært viktig når vi flere 
ganger i årenes løp skulle løse 
de utfordringer som bedriften 
har stått i. Du gjorde oss varm. 
Dét har vi lært, og dét skal vi ta 
med videre.

«Du kosa dæ på jobb» er en 
kommentar fra en av de ansat-
te. Sjelden har vel dét vært mer 
sant. Vi hadde mange samtaler 
om viktigheten av å stå i jobb i 
alle situasjoner og utfordringer. 
Det var du veldig fortrolig med 
og ønsket det som en del av 
livet ditt. Du tok stor ære og 
stolthet i arbeidet ditt, kollega-
ene dine og bedriften din. Det 
har ført til at flere i familien 
din også har engasjert seg i vår 
gjøren og laden. Du var glad 
i å jobbe, og etter det jeg har 
hørt av Tor Oskar var du like 
engasjert hos dine tidligere 
arbeidsgivere. Det var en stor 
glede for deg. 

Noen av gangene du var innom 
på jobb i høst, låste du ikke 
opp kontordøra. Men du satt 
deg ned å prata om løst og 
fast. Det ble en god kopp kaffe 
eller to før du tok veska under 
armen og dro hjem. Det gjorde 
oss godt å se deg, og vi vet at 
du også satte pris på dét. Vi er 
utrolig takknemlig for å ha fått 
vært din kollega, skapt minner 
i lag med deg og for alt du har 
lært oss.

Livet er sårbart, og vi men-
nesker er sårbare. Vi så også 
det sårbare i Mary-Ann. Det 
ble mange samtaler på telefon 
gjennom høsten. Du var rask 
på å skifte tema, om samtalen 
skled inn på deg og ditt. Jeg 
tror du håpa i det lengste at 
det skulle gå veien. Dette ble så 
altfor tidlig. 

Så, til dere alle, vi i MBS kon-
dolerer så mye.

Børge Bøyum, styreleder MBS

Kjære familie og venner av Mary-Ann

Oppvokst på Ørnes, der hun fortsatt er 
bosatt, og gift med Tore – de har to barn 
på 30 og 26 år, og to barnebarn. Etter 
grunnskolen allmenne fag på Ørnes og i 
Bodø, med økonomi og administrasjon. 
Så sekretærskole for studenter, før 
hun kom hjem til Meløy og jobb ved 
sosialkontoret på hjemstedet, deretter 
legekontoret i tre år og Reipå skole 
i sju år som sekretær og lærer. Så 
etterutdanning som helsesekretær og 
jobb ved legekontoret i nye sju år, før 
hun kom til Meløy Energi i 2008. Her har 
Mette vært sekretær og så marked-
skonsulent, til hun 1. mars i år tiltrådte 
som daglig leder i Meløy Næringsforum. 
Har tre perioder i kommunestyret, to i 
formannskapet og var varaordfører fra 
2019 og ut februar i år.

Mette 
Bjørnvik (53)

Ny Næring gratulerer Mette Bjørn-
vik med ny jobb, og velkommen til 
Glomfjord Industripark. Der er nemlig 
kontorbasen for hennes nye arbeidsgi-
ver Meløy Næringsforum. Og 1. mars 
tiltrådte den tidligere markedskonsu-
lenten hos Meløy Energi, og varaord-
føreren i Meløy, sin nye jobb, for i alt 
114 medlemsbedrifter.

Bidra mer direkte
- Jeg visste jo fra politikken at vi har et 
veldig sterkt næringsliv. Først søkte jeg 
ikke på denne jobben, fordi det ville 
komme i konflikt med de politiske 
vervene mine, forklarer Mette.
- Men…så modnet tanken, og siden 
det ikke var lang tid igjen av kommu-
nestyreperioden, fant jeg ut at jeg vil 

Ny jobb for Mette Bjørnvik – nå skal hun framsnakke og samsnakke på heltid. Foto: Edmund Ulsnæs

Mette er i gang
- Mitt viktigste bidrag til 
den nye jobben? Dét tror 
jeg må bli å bruke nettver-
ket mitt til å få gode folk 
til å samsnakke!

bruke det store samfunnsengasjemen-
tet mitt til å bidra mer direkte inn til 
næringslivet.
Dermed er hun takket av med blom-
ster og varmende ord både i politikken 
og hos vår lokale kraftprodusent. Fra 
kontoret i Kompetansehuset Meløy 
skal Mette dyrke dialogen med sine 
mange medlemsbedrifter.

Liker satsingsområdene
- Meløy har masse, masse bra, men 
vi er ikke så flinke til å formidle og 
markedsføre det. Kanskje er vi flinkere 
til å snakke ned enn å framsnakke? sier 
hun med glimt i øyet.
Vi snakker om rekruttering, de fleste 
distriktskommuners utfordring nr. 1. 
Og om at vi har de spennende jobbe-
ne, men står i knivskarp konkurranse.
- Så, jeg ser på det som en hoved-
oppgave å framsnakke Meløy som en 
attraktiv kommune å både jobbe, bo 
og leve i. Jeg liker satsingsområdene 
som styret mitt vil at jeg skal jobbe 
med, og gleder meg veldig til å komme 
ordentlig i gang!

- Hun var limet
Dette kjenner nok mange henne igjen i. Hun 
fikk energi av å jobbe, sa hun flere ganger til 
meg i Ny Næring. Lederstillinger i over 30 år, 
og arbeidet var alltid en stor og viktig del av 
henne. Så var hun bare medium interessert i 
egen-profilering, men med ansvaret, og omsor-
gen for de ansatte, var det greit å være leder – da 
hadde hun kontroll. 
- Mens jeg var typen som koblet helt ut når vi 
dro på ferie, klarte hun aldri å hekte seg helt av. 
Jeg vet ikke om hun noen gang hadde to sam-
menhengende uker med ferie, og når vi reiste 
bort, dro jeg henne helt til ytterpunktet hvis det 
tok 8 dager før hun var hjemme igjen. Samtidig 
gikk jobben aldri ut over hensynet til familien. 
Hun var limet som holdt oss sammen, smiler 
enkemannen.
- Men mens jeg gikk av med avtalefestet pen-
sjon da jeg var 64 år – vi var like gamle - ville 
ikke hun slutte. Hun så fortsatt muligheter for 
MBS, og ville fortsette å få til ting, få til vekst. 
Så, hun døde på en måte på post, hun ville blitt 
69 år senere i år.
«En flott dame. Et flott menneske. Alltid like 
raus og god. Kommer til å bli savnet» var blant 
de mange hilsningene da Tor Oskar delte døds-
budskapet. Glomfjord kirke var fullsatt foran et 
blomsterhav under minnegudstjenesten, og nå 
er Mary-Ann gravlagt blant flere generasjoner 
Selfors og Lillevold ved gamle Fore kirkegård.

Sykdommen kom tilbake
I 2013 ble Mary-Ann operert for føflekk-kreft. 
Ved senere kontroller ble hun friskmeldt – 
ingen spredning. De senere årene har fire besøk 
hos fastlegen og kontroll hos hudlege heller ikke 
avdekket fare. Men, så var det altså våren og 
sommeren i fjor at hun og familien forstod at 
alt kanskje ikke var i orden. Etter en CT-rønt-
gen i august kom beskjeden. Føflekkreft med 
spredning. Immunterapi-behandlingen drev 
sykdommen tilbake, men ved årsskiftet ble 
Mary-Ann syk av selve behandlingen, og klarte 
ikke å kjempe tilbake. Hun gikk bort 6. januar, 
til stor sorg for Tor Oskar, Ingvild og Børge 
og deres nærmeste. Mor og datter Ingvild var 
alltid spesielt tett, og ikke mindre etter at hun 
og hennes Odd flyttet hjem til Glomfjord for 
noen år siden, og Ingvild etter hvert kom inn i 
driften av MBS. Siden i fjor er hun bedriftens 
hardsatsende kantineleder, i svært tett samar-
beid med bedriftens leder, altså hennes mor. 
Tor Oskar forteller om en familie med tette 
bånd, og med et trygt oppvekstmiljø både for 
ham og Mary-Ann tidligere, og for deres barn 
og nå barnebarn, som har fått leve tett på både 
besteforeldre og oldeforeldre.
- Mary-Ann og jeg var like, og vi var ulike. 
Men, vi fungerte godt i lag. Vi har hatt et veldig 
fint liv sammen - mye på farten og veldig sosi-
alt, og veldig trygt, forteller Tor Oskar.

På vegne av mange virksomheter i Glomfjord 
Industripark og ellers i Meløy-regionen minnes 
vi en hardtarbeidende bedriftsleder med et 
uvanlig godt blikk for menneskene rundt seg. 
Som daglig leder strakk hun seg svært langt for 
å komme i mål med også denne virksomhetens 
hovedmål: fornøyde kunder.

Edmund Ulsnæs

Hun satte seg selv foran andre uavhengig 
av egne utfordringer og situasjoner. 

""Jeg vil bruke det sto-
re samfunns-
engasjementet mitt 
til å bidra mer direkte 
inn til næringslivet.

METTE BJØRNVIK

 

KRAFT - MOT - SAMARBEID
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Elegant samarbeid
Dette elegante bygget 
nærmer seg nå ferdigs-
tillelse i Glomfjord. Og 
bak står et sammensatt, 
kompetent og lokalt lag – 
invitert av Yara, ledet av 
Halsa Bygg AS.

Helse, miljø og sikkerhet – hensynet til de ansatte – dette har veiet tungt bak Yaras investering på over 20 millioner kroner. Det nye kontrollrombygget 
for syrefabrikkene står ferdig i sommer. Foto: Edmund Ulsnæs

Operatørene i syrefabrikken kan fra i sommer gjøre jobben sin i ett av de mer elegante byggene 
i regionen. Her forbereder prosjektleder (t.v.) Jon Roger Pedersen (byggherre Yara Glomfjord) og 
prosjektleder Mikael Antonsen (hovedentreprenør Halsa Bygg AS) innspurten og ferdigstillelsen. 
Foto: Malin B. Ulsnæs

- Nå har vi innledet sluttspurten! 
forteller Mikael Antonsen.
Prosjektlederen hos Halsa Bygg AS har 
jevnlige byggemøter med Yara-pro-
sjektleder Jon Roger Pedersen – du ser 
dem på denne avissiden – de studerer 
tegninger under byggemøtet midt i 
februar.
- Framover i mars er det de tekniske 
fagene som er inne, og så kommer 
vi selv inn etterpå, for å sluttføre 
med listing og fôringer og finish, sier 
Mikael.
Og «vi», det er altså Halsa Bygg AS, 
som er hovedentreprenør for en nær-
mest hel-lokal storsatsing i regi av den 
internasjonale giganten.

Ferdig til juni
For nå nærmer det seg for alvor opp-
løpssiden, prosjektet som var stipulert 
til 20 millioner kroner, der Yara Glom-
fjord bestilte nytt kontrollrombygg for 
syrefabrikkene, SSO. Vi har omtalt 
nybygget gjennom store deler av fjor-
året og nå i vinter, og 
- Nå har vi kontraktsfestet overlevering 
i månedsskiftet mai/juni. Både hoved-
leverandør og underleverandører er i 
rute mot dette, sier Jon Roger.
- Men så blir det en del-overlevering 
tidligere i mai, med tanke på selve 
kontrollrommet og -bordet. For under 
revisjonsstansen fra lørdag 3. juni, da 
skal kontrollfunksjonene overføres fra 
fabrikken og hit, og være i drift etter 
stansen.

Skade, men ikke
alvorlig
Yara Glomfjord valgte Halsa Bygg AS 
som kontraktpartner for det nye kon-
trollrombygget, der seks entreprenører 
var forespurt - derav tre lokale. Grunn-
arbeidet ble innledet i fjor sommer, og 
nå ligger det altså an til ferdigstillelse 

««
på godt under ett år. Økonomisk er 
kostnadene øket en del på grunn av 
utfordringer i prosjekteringen for de 
tekniske fagene. 
- Så har vi dessverre også fått en 
skade underveis, der en ansatt hos en 
underleverandør klemte fingeren sin 

og måtte syes, men uten at det ble fra-
værsskade. Dette følges opp som avvik 
i etterkant, og så får vi være glad for 
at det ikke gikk verre enn det gjorde, 
mener Jon Roger.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Polarplast.no 
lasse@polarplast.no  
Tlf. (+47) 951 57 477

Derfor har vi lyktes med mye og vokst raskt 
sammen med våre viktige kunder i havbruksnæ-
ringa. Vi kan påta oss stadig større og mer 
krevende oppdrag, både innenfor metall og 

plast. Samarbeid med andre lokale bedrifter 
med spisskompetanse vi selv ikke innehar er en 
nøkkel til dette og til at vi kan fortsette å skape 
trygge arbeidsplasser i regionen.

Polarplast har mange dedikerte medarbeidere 
med kompetanse på mange fagområder. 
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På jobb for Yara
HALSA BYGG LEDER LOKAL SAMLING!

Svein Olsen
Daglig leder Ørnes Blikk AS, 
underleverandør

- Vårt oppdrag har vært å levere og mon-
tere nytt ventilasjonsanlegg, et middels 
stort oppdrag, for vår del. I tillegg har 
vi montert kjøleenheter i ventilasjonsa-
legget – laget løsninger for gjenvinning 
og kjøling. Dessuten er beslagsarbeidet 
utvendig på hele bygget gjort av oss. 
Gjennom årene har vi gjort en lang rekke 
både store og små oppdrag direkte for 
Yara Glomfjord, og de har vært viktig for 
å gi oss et innpass. 

Ørnes Blikk AS: etablert 1956. Ansatte: 
7. Driftsinntekter 2022: 9,8 mill.

Håvard Jentoftsen
Prosjektleder Terje Halsan AS, 
underleverandør
- Vår jobb har bestått i å grave ut tomta, 
lage tilførsel for vann, strøm og avløp, 
altså grunnarbeid. I tillegg er det tilrettela-
get for veldig mye trekkerør – det er store 
mengder rør og kabler som skal føres over 
fra fabrikken. Og vi har stått for innfyl-
ling og planering for gulvet. Til slutt skal 
vi asfaltere og legge brostein rundt bygget. 
Vi har mye arbeid for Yara Glomfjord og 
har et godt samarbeid som er veldig viktig 
for oss. 

Terje Halsan AS: etablert 1946. Ansatte: 17. 
Driftsinntekter: 28 mill. (2021)

Henrik Engen
Daglig leder Malermester Engen AS, 
underleverandør

- Vi har stått for alt av malerar-
beid, finavretting av betonggulv og 
legging av gulvbelegg med akustikk- 
demping. Et mellomstort oppdrag 
for oss. I år har vi drevet denne 
virksomheten i 40 år, faktisk! Gjen-
nom disse årene har vi satt stor pris 
på samarbeidet med Yara, og som i 
dette tilfellet, gjennom hovedentre-
prenør Halsa Bygg AS.

Malermester H Engen AS: etablert 
1983. Ansatte: 3. Driftsinntekter 2022: 
5,9 mill.

Roger Stormo
Daglig leder Meløy Elektro AS, 
underleverandør

- Vi har fått innpass i dette prosjektet som 
UE til Halsa Bygg AS. Vi tar elektroinstal-
lasjon og automasjon, med styring av spjeld 
og brannvarsling, og leverer varmepumpe 
til ventilasjonsanlegget et kjøleanlegg til 
elektrorommet. Nettverkskabling og møte-
romsløsning. For vår unge prosjektleder og 
nyutdannede basmontør, er det god læring 
å få være med når Halsa Bygg er prosjekt-
leder og med Yara som er en profesjonell 
byggherre.
 
Meløy Elektro AS: etablert 1998. Ansatte: 
16. Driftsinntekter 2022: 22,4 mill

Mikael Antonsen
Prosjektleder Halsa Bygg AS, 
hovedentreprenør

- Nå kommer riktignok Moelven inn 
på glassvegger i bygget, og Bodø Glass 
og Ramme på solskjerming og dører. 
Men ut over dette har vi så langt det lar 
seg gjøre valgt underleverandører som 
vi jevnlig har hatt et godt samarbeid 
med. De strekker seg langt, og for meg 
som relativt ung prosjektleder er det 
godt å samarbeide med erfarne folk, bli 
litt oppdratt av disse bautaene. 

Halsa Bygg AS: etablert 1988. Ansatte: 
40. Driftsinntekter: 53,4 mill. (2021)

Jon Roger Pedersen
Prosjektleder Yara Glomfjord, 
byggherre

- Seks entreprenører la inn tilbud etter 
forespørselen vår, derav tre lokale, og Yara 
valgte Halsa Bygg AS som hovedentre-
prenør. I slike forespørsler krever vi at 
alle underentreprenører framkommer i 
tilbudene. Underentreprenørene skal også 
være pre-kvalifisert og godkjent av Yara før 
oppdraget påbegynnes. Vi ønsker å bruke 
lokale, såframt de er kvalifisert til å gjøre 
jobber for oss. Vi har mange flinke firmaer 
i Meløy, og det er en fordel at de er nært.

Yara Glomfjord: etablert 1947. Ansatte: 
175. Driftsinntekter: om lag 2,5 mrd. (2021)

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Malin B. Ulsnæs
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ProfProfilenilen ""
""

- Jeg blir ansiktet utad for bedriften 
og det er viktig for meg at kundene 
opplever at vi er gode på det vi gjør, 
utdyper han. 
Markus er opprinnelig Bodø-mann 
som flyttet til Meløy og Ørnes for et 
par år siden. Roen, jobben og hver-
dagslivet er svaret han gir når han får 
spørsmålet – hvorfor?
- Folk har bedre tid her. Det er ikke så 
mye stress og mas, man tar seg tida til 
å se hverandre, høre etter og prioritere 
å være hyggelige. Det liker jeg veldig 
godt. Og så traff jeg en dame her da, 
smiler han.

Folkene
- Den menneskelige behandlinga synes 
jeg er så viktig og tror det har mye å si 
for kundenes opplevelse av bedriften 
vår. Jeg legger mye energi i å virkelig 
høre på kunden og ta hensyn til deres 
ønsker og tanker. Det resulterer jo i at 
man ofte blir tilbudt både kaffe, kake 

og lunsj hjemme hos kunder, humrer 
han. 
Men han må jobbe litt med seg selv – 
Markus innrømmer at han egentlig er 
ganske sjenert og introvert. 
- Men så blir det noe annet når man 
får på seg arbeidsklærne og har en jobb 
å gjøre. Det er ikke skuespill, men 
man har en annen rolle og oppgave. 
Og da løsner det, utdyper Markus.  

Ansvaret
Nå har Markus fått utvidet ansvar 
i bedriften, spesielt på to områder: 
Elbil-ladere og montering av smart-
systemer for strømstyring.
- Det er moro da, med ansvar. Det 
trives jeg med. Og så er det veldig 
morsomt å få henge med på utviklin-
gen i bransjen. Teknologien utvikler 
seg så fort og det meste er jo ulikt det 
det var for 10 år siden. 
Spesielt montering av elbil-ladere har 
tatt seg opp og nå begynner det rett og 
slett å bli travelt for bedriften.

- Vi har masse arbeid og det er veldig 
fint. Ingenting er bedre enn det, så det 
er vi veldig fornøyde med! 

Plassen
- Hva er det som gjør deg til en god 
elektriker Markus?
- Hmm. Tja, jeg synes jo det er veldig 
ubehagelig å skryte av meg selv, hehe. 
Men jeg er perfeksjonist. Ting skal 
være ordentlig og jeg gir meg ikke før 
det er det. Jeg ville aldri montert noe 
hjemme hos en kunde på en måte jeg 
ikke ville hatt det selv. Så nøyaktighet 
og det at jeg er faglig sterk gjør meg 
nok til en god elektriker. Og så liker 
jeg folk! 
Og Meløy har gitt mersmak for Mar-
kus, han utrykker klart og tydelig at 
her blir han. Nå er han og samboeren 
på husjakt og håper å få etablert seg 
med egen bolig om ikke lenge. 
- Her blir vi!

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

Markus er stolt av arbeidsplassen sin og jobben han utfører. – Selv om jeg er veldig dårlig på å ta imot skryt så får vi jo ofte høre at kundene er 
veldig fornøyde med jobben vi gjør. Det er stas!

Folk har bedre tid her. 
Det er ikke så mye 
stress og mas, man 
tar seg tida til å se 
hverandre, høre etter 
og prioritere å være 
hyggelige.

MARKUS VOLLEN

Markus + Meløy 
= Trivsel

- Det er viktig for meg å opptre trygt, ærlig og profesjonelt i 
møte med kundene! Markus Vollen (28) hos Meløy Elektro tar 
god kundebehandling på alvor. 

Ting skal være 
ordentlig og 
jeg gir meg 
ikke før det er 
det. Jeg ville 
aldri montert 
noe hjemme 
hos en kunde 
på en måte 
jeg ikke ville 
hatt det selv.

MARKUS VOLLEN

Markus Vollen (28) er oppvokst i Bodø 
og gikk grunnskolen i Løpsmarka. 
Videre gikk han elektrolinja ved Bodø 
videregående skole – el-energi på 
VG2 i 2011. I 2014 tok han påbygg 
til generell studiekompetanse. Fag-
brevet som elektriker tok han i 2018 
etter endt læretid hos Installatør Wit-
zø på Tverlandet. I 2019/2020 jobbet 
han med å bygge nytt omsorgssenter 
på Ørnes utleid fra Bodø Elektro. 
Kort tid etter fikk han jobb hos Meløy 
Elektro. Markus har to barn og er 
bosatt på Ørnes. 

Markus 
Vollen 
(28) 
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- De fleste av oss har et nært forhold 
til Glomfjord og industrihistorien og 
det er veldig fint å kan ha et felleskap 
hvor vi kan dele sosiale stunder og for-
midle god historie, forteller Åse Flaat. 
Sammen med fire andre drifter hun 
Glomfjord Industrimuseum og ivaretar 
Glomfjords historie.
En historie som strekker seg helt tilba-
ke til 1898 da Fykanfossen ble kjøpt 
av en klokker og en lensmann med 
store planer. I 1947 etablerte Norsk 
Hydro seg i Glomfjord og lokalsam-
funnet opplevde stor vekst. Fra og 
med midten av 1980 ble det et viktig 

Samles rundt historien
- Det er viktig for oss å formidle den utrolig spennende 
historien som Glomfjord har! Gjengen på Glomfjord 
Industrimuseum er motivert for å bli mer synlig i årene 
som kommer. 

Vi er ydmyke i forhold til det foreldregenera-
sjonen vår har fått til her og vi ønsker å 
ivareta den jobben som er gjort.

ÅSE FLAAT

Sander Nicolai Sjøteig (21) har fra 
1. januar fast jobb hos Cargill som pro-
sessoperatør etter å ha vært lærling i 
bedriften i to år. Fagprøven tok han i 
juni og har jobbet et halvt år som vikar 
i Cargill. Han gikk videregående skole i 
Glomfjord på linja for kjemi og prosess 
og er bosatt på Halsa. Tekst: Malin B. 
Ulsnæs. Foto: Edmund Ulsnæs

Jan Roger Krokstrand (52) er tilbake 
i sin tidligere stilling som prosjektin-
geniør hos INVIS fra og med 1. januar 
2023 etter et år hos MOWI. Tekst: 
Malin B. Ulsnæs. Foto: INVIS

Vetle Hagen Svartis (21) landet i i 
september i fjor fast jobb hos Polarplast 
etter to år læretid hos Bilfinger. Han 
har tatt fagbrev som industrirørlegger 
og jobber nå på prosjekt for Polarplast 
i Sundsfjord. Vetle har gått to år ved 
Meløy videregående skole. Tekst: Malin 
B. Ulsnæs. Foto: Edmund Ulsnæs""

Det er sjelden 
gråt her, det er 
stort sett bare 
godt humør.

KARI LANDAU

poeng å ta vare på gammelt utstyr fra 
fabrikken og sakte men sikkert dukket 
tanken om et industrimuseum opp 
– det åpnet i 1997 i forbindelse med 
Norsk Hydros 50 års jubileum. 

Ivareta jobben
- Vi er ydmyke i forhold til det foreld-
regenerasjonen vår har fått til her og 
vi ønsker å ivareta den jobben som er 
gjort, men også videreutvikle det, sånn 
at det kanskje treffer de yngre genera-
sjonene i dag litt bedre, forklarer Åse. 
Samme dag som Ny Næring er innom 
gjennomføres det lærlinge-treff for alle 
lærlinger i Yara hos Glomfjord Indus-
trimuseum. De begynner dagen med 
omvisning i museet. 
- Jeg har alltid vært veldig opptatt av 
historie og synes det er moro å formid-
le det videre. Spesielt sånn som i dag, 
når vi har lærlinger her som jobber i 
industrien og som stiller spørsmål og 
synes det er spennende, utdyper Terje 
Benjaminsen. 

Ekstra stas
- Det er veldig meningsfullt, i hvert fall for 
meg, å bidra her på museet. Jeg gleder meg 
hver onsdag jeg skal hit og det å få arbeide 
med dette opplever jeg som veldig givende, 
uttrykker Åse. 
Og på dager som i dag er det ekstra stas 
når lærlingene kommer på besøk.
- Lærlingedagen ble jo arrangert på hotellet 
tidligere, men jeg har blitt fortalt at lær-
lingene synes det ble mer spennende etter 
at det ble flyttet hit. Det blir liksom noe 

ekstra med det. For oss også, smiler Åse. 
Sammen med gjengen på fem tilbringer 
hun stort sett hver onsdag i museet hvor 
de rydder, ordner, digitaliserer og ellers 
ivaretar Glomfjord Industrimuseum.
- Det er sjelden gråt her, det er stort sett 
bare godt humør, legger Kari Landau til og 
deler en latter med Åse og Terje.
- Ja, noen ganger kjenner man den gode stem-
ningen allerede nede i gangen, smiler Åse. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs ""Ekstra stas er det når man får dedikerte gjester på besøk, sånn som denne dagen, da det var 
lærlingetreff på industrimuseet. 

Kari og Åse trives godt sammen med gjengen på Glomfjord Industrimuseum og har lagt ned 
mye arbeid i å digitalisere mye av innholdet. 

 

KRAFT - MOT - SAMARBEID



Hektisk dag ved ny-utbygde Meløy Notbøteri – «Thea Elise» fra Sørvågen i Lofoten får akutthjelp, og utenfor bildet venter «Grimsholm» fra Tromsø.   

"" ""
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Og hva er det den 56-årige daglige 
lederen i Meløy Notbøteri, og staben 
hans, aldri har opplevd før? Jo: STAPP-
FULL ordrebok ut året, etter bare to 
måneder av 2023!
- Vi har drevet i 21 år, men den ordre-
horisonten vi ser nå - det er tidenes 
beste, slår han fast.

Aktørene avgjørende
Vi gjør naturlig Roy-Hugo til vår 
hovedperson, når vi i denne utgaven 
ønsker hans Meløy Notbøteri AS 
velkommen som fast samarbeidsbedrift 
i Ny Næring-familien. 

Fullt som aldri før
- Dette har vi aldri opplevd 
før! Og denne oppgan-
gen....den kom strengt tatt 
litt tidligere enn vi hadde 
ønsket oss, smiler Roy-Hu-
go Grønås.

Etablert av rederiet og familien Sør-
heim allerede på 1960-tallet, ombyg-
get, omrigget og utvidet i flere runder, 
i dag heleid av giganten Egersund 
Group. Men, med føttene solid plantet 
på Halsa i Meløy, og i nye, påkostede 
og spesialtilpassede lokaler. Alt i sam-

arbeid med utleier Sørheimbrygga AS.
- Det er gjort tunge investeringer av 
både eierne våre og av Sørheimbrygga, 
og dette har slettes ikke vært noen 
gullgruve. At vi har slike aktører med 
oss, som både har stor kunnskap og 
tålmodighet, dét har vært helt avgjø-
rende, sier Roy-Hugo.
Selv tok han opp notbøter-arven etter 
sin far John-Arne (f. 1943) helt fra 
ungdomsskoleårene, og har så langt 
vært eiernes betrodde leder i over 20 
år. Men, nå vil vi høre mer om opp-
gangen, fortell, fortell! 

Ekstrem-øvelse
- Bakgrunnen er at det går veldig godt 
i fiskeriene, og det bygges mange nye 
båter, forklarer han.
- Så, vi har opplevd en vridning fra 

hovedsakelig vedlikehold av nøtene, 
til mer og mer at vi selger, bygger og 
monterer nye nøter for kundene. For 
oss oppleves dette som at et møy-
sommelig arbeid over tid endelig gir 
uttelling, smiler bøterisjefen.
Til deg som leser: se også for deg 
lokaler som var aaaaaaltfor små, og la 
oss være ærlig: ....ganske kummerlige. 
Men at huseier og bedriftseier la røffli 
40 mill på bordet, og i 2020-22 bygde 
kraftig ut og om og tidsriktig.
- Men det var dét jeg mente med at 
oppgangen egentlig kom litt for tidlig 
for oss. Vi har jobbet i et anleggsom-
råde med store forsinkelser, og det er 
jobbet store mengder overtid og vi 
har hentet inn alt vi har klart å skrape 
sammen av ekstrahjelp, for å ta unna 
store oppdrag, 

Vi har drevet i 21 år, men den 
ordrehorisonten vi ser nå - det 
er tidenes beste.

ROY-HUGO GRØNÅS

««Store mengder overtid, og vi 
har hentet inn alt vi har klart å 
skrape sammen av ekstrahjelp 
for å ta unna store oppdrag.

ROY-HUGO GRØNÅS

Roy Grønås (56)

Oppvokst på Holand i Holandsfjord hos 
besteforeldrene Hanna og Rolf, deretter 
et opphold i Stavanger før han slo seg 
ned på Grønøy i 1978, sammen med 
pappa John-Arne, og stemor Astrid. 
Har i alt fem søsken, der Bjørg (61) er 
eldst, og deretter Synnøve (49) og Rita 
(46), dessuten Åge (46) og Ivar (43). Fra 
ungdomsskoletiden jobbet Roy i farens 
notbøteri, og senere en kort periode på 
fiskebåt. Da Sørheim-rederiet hadde 
kjøpt virksomheten, ble Roy fra januar 
2002 daglig leder for notbøteriet på 
Sørheimbrygga på Halsa, en jobb han 
fortsatt har. På privaten har han fem barn 
fra et tidligere forhold, og tre barn på 9, 
10 og 12 år med sin kone Line-Grethe.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Fra midten av 1960-tallet var notbøteriet en integrert del av rederid-
riften på Sørheimbrygga,  beliggende på nordsiden av Æsøya, ved 
Halsa sentrum. Senere ble virksomheten kommersiell, med eksterne 
kunder, og etter kjøpet av Grønøy Notbøteri fra John-Arne Grønås i 
2001, er navnet Meløy Notbøteri.

Bedriften lagrer, vedlikeholder og nød-reparerer fiskenøter, snurre-
vad og trål for kystfiskeflåten og den store ringnot-flåten, og bygger 
nye nøter. I 2021-22 ble produksjonslokalene kraftig utbedret og 
utvidet, i samarbeid med utleier Sørheimbrygga, slik at produksjon-
slokalene er på om lag 900 kvadratmeter, med 10.000 kubikkmeter 
volum i lagringsbingene, og om lag 2.000 kvadrat utendørs lager 
pluss kai og tilkomstvei.

Meløy Notbøteri var opprinnelig heleid av konsernet Sørheim Holding 
AS, men fra 2008 kom Egersund Group inn som deleier, og er fra 
2021 eneeier. Selskapet oppnådde i 2022 driftsinntekter på om lag 
28,7 millioner kroner, og et driftsresultat etter finanskostnader på 
om lag 2,2 millioner. Driftsinntektene i 2021 var 27,8 millioner, og i 
-20 om lag 16,5. Roy-Hugo Grønås er daglig leder, og fra mars i år 
har bedriften totalt 11 heltidsansatte. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Meløy Notbøteri AS

- Så ja, det har vært ekstremt en 
stund.   

Stor er lettere
Nå er målet å "Klore oss fast der 
vi er nå", fortsetter han. Med 
det mener han for det første: 
driftsinntektene, de som var 3,7 
millioner i 2003, som var 20,7 
i 2011, var 9,2 i 2015 og 28,7 
millioner i fjor
- ...de budsjetterer vi til over 30 
millioner i år. Denne størrelsen 
er en fordel. Man har en viss 
mengde grunnkostnader uansett 
bemanning, og selv om vi kan 
ha en lønnsom timepris så er det 
volum som gjør at vi virkelig får 
vekst på bunnlinja. 
- Og jo flere millioner å fordele 
de faste kostnadene på, jo bedre 
kommer vi ut. Så vi ser at det er 
lettere å drive god butikk, nå som 
vi er blitt såpass store, forklarer 
Roy-Hugo.
Og hva mener han for det andre?
- Et stort varelager, verdt 17-19 
millioner kroner, dette må vi ha 
for å serve satsingsområdene vi 
har, med 4-5 ulike not-typer pluss 
snurrevad og trål. Kunder i et 
stort område forventer rask hjelp 
uansett skade, og vi må levere.

Må ha mer?!
Du som liker driftsinntekter: du 
ser av oppramsingen over - det 
har ikke vært havblikk i hans 
20 år, her har også vært røffe 
bølgedaler. Likevel, butikken har 
økt imponerende. Og som sagt: i 
takt med gode tider hos kundene. 
Roy-Hugo & Co. har normalt 
omlag 100 kunder innom i løpet 
av et år, og 40 av dem lagrer 
brukene sine her - garn og annet 
utstyr. Historisk sett ringnotflå-
ten, de store, som Selvåg Senior. 
Og, de store i kystflåten, de som 
før var inntil 27 meter, nå 45. Og 
de siste årene: stadig flere fra den 
mindre flåten, 12-15-meterne.
- Fra i fjor har dere utvidet til 
10.000 kubikk lagring i lagrings-
bingene, pluss utelagring, men.....
eh, er det allerede for smått?
- Hehe....det er ihvertfall ikke mer 
plass enn det MÅ være - spesielt 
når de største kommer med sine 
nøter, som nye Selvåg Senior og 
Kvannøy (fiskebåter, 80 meter 
lange).
- Samtidig slipper vi unna en 
masse flytting underveis, slik vi 
måtte før, så ting er mye bedre. 
Men med tanke på lagring så 
ligger det nå tilrette på området 
for å utvide, uten at man trenger 
å gjøre de samme, store grunnlag-
sinvesteringene, forklarer han. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Så vi ser at 
det er let-
tere å drive 
god butikk, 
nå som vi 
er blitt så-
pass store. 

ROY-HUGO GRØNÅS

Etablert i 1963 – de siste to årene er notbøteriet på Sørheimbrygga kraftig utbedret og utvidet – her ser vi produksjonslokalet på om lag 900 
kvadratmeter, som sikrer større kapasitet og mer effektiv drift. I år passerer virksomheten 30 millioner kroner i driftsinntekter.

Aldri har Meløy Notbøteri hatt fullere ordrebok enn nå, der hele 2023 allerede er fullbooket. Sterk produksjonsøkning samtidig med utbygging har 
gitt ekstrem-år for Roy-Hugo Grønås (foran) og resten av bøteristaben: Line Perly Antonsen (f.v.), Kim-Arne Isaksen, Aron Seljevoll, Per Gunnar 
Nygård, Line-Grethe Grønås, Ivar Grønås og Ole-Arvid Johansen. Anders Danielsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

- Det bygges mange nye båter, og vi lager og selger fler nye nøter enn før. Dette oppleves som at et møysom-
melig arbeid over tid endelig gir uttelling, sier bøterisjef Roy-Hugo. Her i administrasjonsprat med Line Perly 
Antonsen.
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Sander Nicolai Olsen (30) er oppvokst 
og bosatt på Ørnes. Han gikk ett 
år studiespesialiserende på Ørnes, 
før han begynte på mekanisk linje 
i Glomfjord som var fullført etter to 
år. Han landet så læreplass hos REC 
men rakk aldri begynne som lærling 
før permitteringene kom. I 4 år jobbet 
han hos Rema 1000 på Ørnes. De 
siste 8 har han jobbet hos Ørnes 
Blikk. Han er sønn av Svein Olsen og 
Liv Bente Pedersen.

Ørnes Blikk AS ble etablert med 
dagens eierskap i 2006, men ble op-
prinnelig etablert i 1956 som Auduns 
Blikkenslagerverksted. Bedriften eies 
i dag av Svein Olsen (55%), Jan Petter 
Olsen (40%) og Audun Almar Olsen 
(5%). Bedriften leverer tjenester til 
både private kunder og bedrifter og 
har 7 ansatte. 

Sander er oppvokst delvis på Ørnes, 
men har også hatt bosted på Meløya, 
på Reipå og nedi Horten i løpet av 
oppveksten. I 7.klasse flyttet han hjem 
til nord igjen. 
- Jeg trives med å ha familien rundt 
meg, det gjør jeg. Jeg har en stor fami-
lie og det er fint å ha de å lene seg på 
når man trenger det, smiler han. 
Sander er sønn av Svein Olsen som 
er daglig leder for Ørnes Blikk – en 
Meløy-bedrift som har sitt fødselsår 
helt tilbake i 1956, da under navnet 
Auduns Blikkenslagerverksted. 

Bestod, og styrker 
bedriften
- Jeg er veldig fornøyd med å ha fått svenne-
brevet, det er fint med et kompetansebevis 

som viser at man kan jobben sin! Sander 
Nicolai Olsen (30) er i sitt åttende år hos 

Ørnes Blikk.

Jeg trives enormt 
godt i denne jobben. 
Det er varierte dager 
med mange forskjel-
lige arbeidsoppgaver 
og jeg får være mye 
ute. Det liker jeg!

SANDER NICOLAI OLSEN

Sander har vært hos Ørnes Blikk i åtte år og 
har stålkontroll på jobben sin. Endelig er også 
svennebrevet på plass. 

Sander er tredje generasjon Olsen som 
jobber for bedriften, og nå har han tatt 
svenneprøven som blikkenslager.

Mer motivert
Svenneprøven gikk over en uke og ble 
tatt rett før jul, uka Sander fylte 30. 
Karakter bestått ble en veldig velkom-
men bursdagsgave.
- Jeg har tidligere kanskje ikke vært såå 
motivert for å ta svennebrevet, men jeg 
hadde som mål å gjøre det før jeg fylte 
30. Så dèt klarte jeg akkurat, ler han. 
Etter åtte år i bedriften har Sander god 

kontroll på jobben sin. 
- Jeg trives enormt godt i denne job-
ben. Det er varierte dager med mange 
forskjellige arbeidsoppgaver og jeg får 
være mye ute. Dèt liker jeg, bemerker 
Sander. 

Kjente omgivelser
Læretiden frem mot svenneprøven 
ble gjennomført hos Ørnes Blikk, og 
grunnet mye og relevant arbeidserfa-
ring fikk han skrevet av et halvt år på 
læretiden. 

Sander Nicolai Olsen
Sander er tredje generasjon Olsen som jobber i Ørnes Blikk. Her sammen med onkel Jan Petter som sammen med sin bror Svein Olsen er veldig 
fornøyd med karakter bestått for Sander. 

- Jeg tok prøven her hos Ørnes Blikk hvor 
jeg har vært hele veien og det var veldig 
fint. Da er man i et kjent miljø hvor man 
vet hvor ting er, og man føler seg hjemme. 
Dèt hjalp nok godt på, når man kanskje 
ellers er litt nervøs, smiler han. 
Selve prøven gikk over fem dager og 
besto av flere oppgaver – en forbere-
delsedel, produksjon og montering av 
kledning, tak og fasade og ventilasjon.  
Mye å kunne, mye å huske på.
- Jeg følte meg godt forberedt og klarte 
meg godt. Det var en veldig god følelse 
å få det til. Jeg har prøvd før, for noen 
år tilbake, og besto ikke. Så dette var 
veldig deilig! Smiler Sander. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs
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- Vi ser at konkurransen om oppdra-
gene bare blir hardere for hvert år. Og 
kravene som stilles fram myndighe-
tene, de blir bare strengere, forteller 
Mats Swensen til Ny Næring.
Han har ledet an i vinterens viktige 

Reipå Knuseris dyktige maskinkjø-
rer Jonas Skaret (36) er den ene av 
de fire som nå har på plass ferskt 
fagbrev som anleggsrørlegger. Før 
Knuseriet fra 2015, jobbet han ni år 
i Forsvaret – med kraner, lastebiler 
og tunge kjøretøyer – opplæring for 
soldater.
- For noen år siden forsøkte jeg meg 
på ingeniørutdanning ved siden av 
jobben, men dét ble for tøft. Så, da 
bedriften ville skaffe meg utdanning 
som mellomleder, ble vi heller enig 
om at jeg kunne ta utdanning som 
fagskoleingeniør i anlegg, forklarer 
Jonas.
På privaten er han gift med Marie 
Sleipnes, og de er bosatt på Ørnes 
med to små barn.
- Denne utdanningen er nettbasert, 
og jeg er ferdig om 1 ½ år, smiler 
han.

Tekst og foto: Edmund UlsnæsMats Swensen: prosjektingeniør, bergteknisk 
ansvarlig……og anleggsrørlegger!

Foreløpig er faget så nytt at det ikke er et krav at vi 
har det, men nå tas det inn elever på fagretningen, 
så kanskje kan vi ansette lærling etter hvert.

FRANK ROBERT SVENDSGÅRDVerdt sin kake – i kompetanse
Fire flinke fyrer får straks 
kake, av sjefen! Reipå Knu-
seri kan i vår markere at 
fire ansatte er blant lan-
dets første med et splitter 
nytt fagbrev. Regning 
betalt av bedriften…..som 
også tenker strategi. 

Kompetanseløft skal straks feires hos Reipå Knuseri! Fire flinke fyrer får nemlig på plass fagbrev i det splitter nye faget anleggsrørlegger, og daglig leder Frank Robert Svendsgård (t.h.) har 
dekket alle kostnader. Videre på bildet ser vi (f.v.) Tormod Martinussen, Jonas Skaret og Mats Swensen.

kompetanseheving hos anleggsentre-
prenøren. Selv er han fra 2018 Reipå 
Knuseri sin prosjektingeniør, og har 
dessuten skaffet seg sertifisering som 
bedriftens bergteknisk ansvarlig. Men, 
så stopper det ikke der - han er også 
fersk anleggsrørlegger! 
- I denne situasjonen er det én måte 
å overleve på, og dét er å spisse oss på 
kompetanse. Ha ansatte som har sterk 
fokus på kvalitet, og på helse, miljø og 
sikkerhet. 
- Vi ser i stadig flere anbudskonkur-
ranser at det kreves personell med fag-
brev, så med denne satsingen det siste 
året, styrker vi oss selv som bedrift!

Tenker lærling
For satsingen har altså gitt resultater. 
Straks skal derfor sjefen, Frank Robert 
Svendsgård, bestille kake til staben og 
invitere til feiring i Knuseri-basen på 
Øde ved Reipå. Da blir han selv og 
Mats hovedpersoner, og to til - Tor-
mod Martinussen og Jonas Skaret. 
Dette har skjedd: først gikk Mats og 
Jonas opp til fagprøve i anleggsrør-
leggerfaget før årsskiftet, og bestod. 
Nå kommer straks Tormod og Frank 
Robert etter - fagprøven er ventet 
gjennomført i disse dager. 
- Det er jo dette vi har jobbet med i 
mange år, så faget kan vi. Men, det er 

liksom noe annet når du skal sitte der 
ved en PC og vise hva du kan…gliser 
daglig leder Frank Robert.
- Foreløpig er faget så nytt at det ikke 
er et krav at vi har det, men nå tas det 
inn elever på fagretningen, så kanskje 
kan vi ansette lærling etter hvert.

De aller første
Ja, anleggsrørleggerfaget er faktisk 
såpass splitter nytt at disse fire i Meløy 
er blant de første i landet, og
- Vi er de første nordom Dovre – artig 
å være så tidlig ute! opplyser Mats 
fornøyd.
Så var det nemlig han som, da han 
oppdaterte seg på ulike forskrifter, 
kom over at læreplanen for det nye fa-
get var ute til høring. Og schmock var 
han og de andre påmeldt til introduk-
sjonssamling i Sarpsborg.
- Saken er at dette faget rett og slett 
har manglet, innenfor vår bransje. Ja, 
Tormod har fagbrev i grunnarbeid 
fra 1990-tallet, men så har vi sett at 
ordinære rørleggere ikke utfører dette 
med vann- og avløpsgrøfter, skruing i 
kummer, store overvannsrør - slik det 
er i oppdragene som vi tar, spesielt for 
det offentlige.
Såpass ferskt er faget, at Nordland 
Fylkeskommune måtte snekre et sam-
arbeid med Vestland, for å organisere 

opplegg med prøvenemnd og forsvar-
lig gjennomføring av eksamen for de 
fire. Og nå kan altså ferske fagbrev for 
fire flinke fyrer henges på veggen.

Vi snakker strategi
Bedriften Reipå Knuseri har dekket 
alle kostnader og tilpasninger av 
arbeidstid ved kompetanseløftet. Og 
i Breivika i Gildeskål, på småkraft-
verk-oppdraget for Forte Vannkraft 

- det var der den 2-3 dager lange 
fagprøven ble gjennomført.
- At vi løfter kompetansen til våre 
ansatte betyr at vi øker kvaliteten på 
arbeidet vi gjør – det gjøres enda færre 
feil, slik at færre ting må gjøres opp 
igjen. Så, i det store bildet så tjener 
bedriften på dette, forklarer Mats.
- Dessuten er dette et strategisk valg 
for oss. Krigen i Ukraina, pandemi-
en – alt dette gir store ettervirkninger 

i prisstigning – både drivstoff og 
sprengstoff og mye annet. Dette gjør 
at alle får mindre å rutte med, og det 
blir mindre å regne på, altså hardere 
konkurranse. Da må vi ta oppdrag i et 
større område, og når vi må spre oss 
mer på de store oppdragene, er det 
viktig å ha flere ansatte som har den 
viktige kompetansen!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

I denne situasjonen er det én måte å overleve på, 
og det er å spisse oss på kompetanse. Ha ansatte 
som har sterk fokus på kvalitet.

Godt over 
halvparten 
av oppdrags-
mengden i 
Reipå Knuseri 
er vann- og 
avløp, i dette 
tilfellet byg-
ging av rørga-
te for det nye 
småkraftver-
ket i Breivika 
i Gildeskål. 
Anleggsrør-
leggerfaget 
har manglet 
i bransjen, 
men nå har 
bedriften 
skaffet seg 
fire fagbrev 
og enda mer 
solid kompe-
tanse - her 
Jonas i røret.

""
""Ikke ferdig, nei

To fagbrev til nå. Gir han 
seg med dét? Nope.

Jonas Skaret

Å få bevis på økt 
kompetanse be-
tyr også mye for 
den ansatte, som 
privatperson. La oss 
si at han skal bygge 
hus og gjøre en del 
av jobben selv: selv 
med 30 års erfaring 
– uten et fagbrev 
som dokumenterer 
kompetanse - det 
blir utrolig mye mer 
knot med alt!

Mats Swensen, prosjektin-
geniør Reipå Knuseri AS

Det er merkelig: hvis 
du ikke bruker fagut-
dannede elektrikere 
og rørleggere, så får du 
ikke forsikret huset ditt 
ordentlig. Men, du kan 
sette nesten hvem som 
helst med en traktorgra-
ver til å skifte drenering 
på huset! Å grave vann 
og kloakk på rett måte 
er kjempeviktig, men 
det er langtfra like 
strengt.

Mats Swensen, prosjektingeniør 
Reipå Knuseri AS

Godt over halv-
parten av det vi 
driver på med, er 
rørarbeid. Og i alle 
typer anleggsjob-
ber vi gjør for det 
offentlige, så blir 
rørarbeid en del av 
prosjektet. For det 
er mye etterslep 
på vedlikehold av 
vannsystemer – 
det er mye dårlige 
rør å se.

Frank Robert Svendsgård, 
daglig leder Reipå Knuseri AS

MATS SWENSEN
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