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Næringslivet i regionen er i stor grad bevisst på 

miljø- og samfunnsansvaret de har overfor bedriften, 
de ansatte og samfunnet. Begrepet Corporate social 
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Frikult er Miljøfyrtårn, og det 

passer perfekt til bedriftens ide-
ologi som satser på bærekraftig 

utvikling lokalt og globalt. 
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Økonomi og ansvarlighet
Bedrifter skal være lønnsomme, slik har det vært i alle tider. I dagens moderne samfunn 
forventes det i tillegg at næringslivet skal ha full kontroll på utfordringer knyttet til  
dårlige arbeidsforhold og etikkbrudd, miljøutfordringer og produkter som ikke holder mål. 
Og behovet for ansvarlig forretningsskikk er viktigere enn noen gang.  
 Regjeringen beskriver næringslivets samfunnsansvar, eller «Corporate Social Respons- 
ibility» (CRS), som det virksomheter gjør frivillig for å integrere sosiale og miljømes-
sige hensyn i sin daglige drift. Selv om det kan være vanskelig å forene lønnsomhet og  
ansvarlighet, så begynner et slikt utvidet perspektiv å få fotfeste. Stadig flere ledere leg-
ger vekt på at samfunnsansvar og bærekraft gir merverdi for ansatte, kunder, investorer 
og partnere, for samfunnene vi opererer i, og for miljøet. Sågar kan det åpne opp for nye 
markeder. Mulig er det slike virksomheter som blir morgendagens økonomiske vinnere. 
Oppmerksomheten rundt samfunnsansvar er sterkt økende både internasjonalt og på 
Helgeland. Mange virksomheter har innført strenge kvalitetsstandarder og miljøsertifi-
seringer, bevisste både eget forbruk og produksjon. Og mange bidrar ved å støtte opp om 
sosiale tiltak ut over egen forretningsdrift. Mye tyder på at framtidens kunder kommer til 
å foretrekke de bedriftene som er gode bidragsytere til et bærekraftig samfunn. 
 Myndigheter og forskningsmiljøer har et særskilt ansvar for å standardisere regelverk 
og gjøre det mer lønnsomt økonomisk å ta samfunnsansvar, naturligvis også investere 
i forskning og kompetansemiljø på Helgeland hvor naturressursene er. Et stort flertall 
av miljøforskerne i verden, og etter hvert også befolkningen, er enige i at mange av  
dagens klima- og miljøproblemer er menneskeskapte. Vi merker direkte konsekvenser 
med økende flom, tørke og andre ødeleggende naturkatastrofer som følge. Selv om vi 
vet at økt samfunnsansvar må til, er det vanskelig å enes om internasjonale tiltak som 
bremser utviklingen. Det betyr ikke at vi sitter på sidelinjen her oppe i nord – nærings-
livet er aktive samfunnsutviklere. Det påvirker regionens renommé og gjør oss bedre 
forberedt på framtiden. 

Ranaregionen Næringsforening
Daglig leder Trine Rimer Som medlem i RNF får du:

Mye tyder på at framtidens 

kunder vil foretrekke de bedriftene 

som er gode bidragsytere til et 

bærekraftig samfunn.

“
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Bedriftene deler av overskuddet, men genererer det noe tilbake? 

Som medlem i RNF får du:
• Kontakt med det største 

forumet for bedrifter i Rana.
• Bidra sammen med andre til  

 næringsutvikling i Rana og omegn.
• Delta på de viktigste møteplassene

for bedrifter i regionen.
• Tilgang til viktig og nyttig informasjon 

om det som skjer i næringslivet.

Hvis du jobber i næringslivet i Rana og omegn, kan RNF være et viktig 
nettverk for å treffe de mest toneangivende næringsaktørene i regionen og 
knytte kontakt med samarbeidspartnere og kunder. Foreningen tilbyr faglig 
inspirasjon og sosiale møteplasser, og er den nest største næringsforeningen 
i Nord-Norge med vel 400 medlemmer. 
Vår viktigste oppgave er å fremme medlemmenes interesser og konkur-
ransekraft. Vil du bli medlem eller vite mer om oss, kan du klikke deg inn 
på foreningens hjemmeside www.rananf.no.

Næringslivets viktigste møteplass

INNHOLD



KVARØY SALTSYDERI FIKK ROS
Under reiselivsmønstringen Reiseliv i Nord 2014 
mottok Kvarøy Saltsyderi fra Lurøy, ros for 
produktet Polarsalt. Juryen lot seg begeistre av 
det gode navnet og den milde smaken av hav. 

Saltet fra Kvarøy Saltsyderi er et sprøtt og uraffinert 
salt, framstilt fra sjøvann som er pumpet opp fra 80 
meters dyp rett ved Polarsirkelen. 
– Selve sydingen er basert på metoder fra 1500-
tallet. Panner av jern fylles med sjøvann og varmes 
opp under åpen ild. Etter lang tid dannes det salt-
krystaller som faller til bunnen og saltet høstes for 
hånd, sier daglig leder Ørjan Dahl Olafsen. 

Juryen mente produktet burde stå på alle nord-
norske bord innen tre år. 
– Jeg deltok på et matkulturstudie ved Høgskolen 
i Nesna hvor vi så på ulike konserveringsmetoder. 
Jeg ble så inspirert at jeg begynte å eksperimentere 
hjemme på eget kjøkken. Produktet har blitt veldig 
godt mottatt og etterspørselen er stor. Jeg har derfor 
måttet øke produksjonen. Det er veldig artig, 
sier Olafsen. 

MONO, det ferske 
magasinet du holder 

i hånda, er næringslivets 
eneste felles kanal 
i distriktet – derav 

navnet Mono. Her får 
Ranaregionen Nærings-
forenings medlemmer 
komme til ordet og du 

kan lese om stoffområder 
som er aktuelle for 

næringslivet  
i Rana og omegn.
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SMELTEVERKET INVITERER 
TIL KONFERANSE
Første del av konsert- og kulturarrangementet 
Smelteverket, som er et samarbeid mellom Verket 
og Smeltedigelen, går av stabelen 14. november. 
Smelteverket arrangeres i år for tredje gang. I år 
inviterer de i tillegg til konferanse på dagtid med 
tema innovasjon og fremtid. Første foredragsholder 
er Bruce Dickinson fra Iron Maiden. I tillegg til å 
være bandets frontfigur er Dickinson en suksessrik 
forretningsmann, gründer, ledelsestenker, markeds-
direktør og pilot. Han står bak mange prosjekt som 
har skapt hundrevis av arbeidsplasser. Nå skal han 
dele kreative ideer og ledelsestanker med næring-
slivet. Dickinson utfordrer næringslivet til å tenke 
utenfor boksen. Han trekker paralleller mellom 
sin musikalske karriere og forretningskarriere med 
fokus på innovasjon og fremtid. Om kvelden vil 
det som vanlig bli festmiddag og konserter oppe på 
jernverks-tomta. Lovundkokken disker opp med en 
tallerkenrett med julepreg og sushi. 

STYRER SITT EGET BO
I slutten av september forsvant Home & Cottage 
ut Byporten. Inn kom Bo.

HHO Gruppen er eier, fortsatt er det møbler og 
interiør som selges og fortsatt er det Bente Fagerthun 
som er daglig leder. Men der stanser i grove trekk 
likheten mellom Home & Cottage og Bo. Mens 
Home & Cottage var et kjedestyrt franchiseforetak, 
er man hundre prosent herre i eget hus med Bo. 
– Vi ønsket et konsept der vi selv har full kontroll 
på hvilke varer vi skal ha i butikken. Med Home 
& Cottage hadde vi ikke det. Kjeden styrte en del 
av vareutvalget, som vi følte ikke var godt tilpasset 
kunder her på Helgeland. Nå kan vi styre absolutt 
alt selv, og ta inn det vi tror vil falle i smak hos 
kundene på Helgeland, sier Fagerthun.

Apropos falle i smak; en interiørkrok med egen 
kaffebar, med kaffe brygget på bønner fra 
brenneriet til Forvik Handelssted på menyen, 
er en del av konseptet.



INDUSTRIEN TRENGER ET LØFT
EU-statsråd Vidar Helgesen mener utfordringer innen klima, 
kunnskap og konkurransekraft vil bli enda større i tiden som 
kommer, skriver High North News.  Helgesen mener fokus 
på konkurransekraft og fremtidsfokus er avgjørende for norsk 
industri i tiden som kommer. 
– Prosessindustrien er en avgjørende del av sysselsettingen i 
Norge. Den sysselsetter mer enn 70.000 mennesker, og en vik-
tig del av verdiskapningen som foregår i nord. Men industrien 
er også en del av et større landskap, et europeisk landskap og 
et globalt landskap. Og det er et landskap som er i endring. 
Vi ser at globalt så flytter vekst og vekstimpulser seg sørover 
og østover. Vi ser at prosessindustrien – ikke minst – har 
fått erfare det. Vi har fått verdens klimautfordringer mer og 
mer dokumentert. Den siste rapporten fra FN’s 
klimapanel levner ingen vil om at det må handles, og 
at det må omstilles, sier Helgesen.   
Man må ha en politikk for forskning, innovasjon, nyskaping 
og for næringsliv dersom man skal kunne møte disse 
utfordringene.  
– Det er viktig at vi ruster Norge for fremtiden, og det er en 
oppgave som både de store økonomiske, globale maktendrin-
gene – og klimaendringene – gjør nødvendige, oppfordrer han.

NORLI PÅ AMFI 
Norli Libris AS etableres på Amfi 23. oktober. De er en del av 
Libris-kjeden og har overtatt lokalene til Rana Libris. 
– Norli Libris AS har som policy å være etablert i de største 
byene, derfor har vi valgt å åpne en egen avdeling 
i Mo i Rana, sier ansvarlig for konsept- og butikkutvikling, 
Mette Rustad Hansen. 

Norli ble først etablert i 1890. De har hovedkontor på Lysaker, 
og har intet mer enn 70 butikker i hele landet. 
– Norli har mer bredde i litteraturen. I tillegg vil butikken få ny 
utforming og nytt design, sier Rustad Hansen. 

De ansatte i Rana Libris vil nå bli ansatt i Norli Libris. Norli 
Libris AS arrangerer også bokkafeer, signeringer og lanseringer 
i mange av sine bokhandlere. 

TV-AKSJONEN GIR VANN 
Årets TV-aksjon skal sikre varig tilgang til rent vann for cirka 
en million mennesker.
– Næringslivet i regionen har vært flinke til å støtte tv-aksjonen 
tidligere år, og vi oppfordrer dem til å gi sin støtte i år også, 
sier leder for Ranaregionen Næringsforening, Trine Rimer.

Tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder 
seg friske. Kvinner og barn trenger ikke å gå i flere timer hver 
dag for å hente vann. Pengene går til vannprosjekter i åtte land: 
Haiti, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Sør-Sudan, Sudan, 
Etiopia og Tanzania. Kirkens Nødhjelp er på plass i disse 
landene og vil bore brønner, innstallere håndpumper, lage 
systemer for oppsamling av regnvann, avsalting av grunnvann 
og andre tiltak som er mest effektive gitt de lokale forholdene.

Innsamlingen foregår på ulike måter. Rundt 100.000 bøsse-
bærere går fra dør til dør. Det gis gaver fra privatpersoner 
og næringsliv direkte til innsamlingen i tillegg til direktesendt 
auksjon i NRKs sendinger. NRK vil bruke store deler av 
sendetiden på å fortelle om TV-aksjonen og organisasjonen 
bak. TV-aksjonen regnes som den mest kjente innsamlings-
aksjonen i Norge.

Årets TV-aksjon arrangeres 19. oktober og arrangeres av NRK 
i samarbeid med Kirkens Nødhjelp. 

INVITERER TIL BEDRIFTSTURNERING
Haaland Cup arrangerer den årlige bedriftsidrettsturnerin-
gen 14.-16. november. Den populære cupen ble første gang 
arrangert i 1990, og årets turnering går dermed av stabelen 
for 25 gang. Øvelsene det konkurreres i er fotball, volleyball, 
bowling, turmarsj, golf og innebandy.  Det blir i tillegg en 
jubileumsfest på Søilen i Meyergården Hotell. Deler av 
overskuddet går til et veldedig formål og turneringen 
har totalt gitt en sum på 300.000 kroner.  I fjor mottok 
”Vårres plass” på Nesna datautstyr.

INVITERER TIL LEDERKURS 
Kunnskapsparken Helgeland inviterer til lederkurs 1. novem-
ber. På lederkurset vil man kunne få en bedre forståelse for 
hva ledelse er og innsikt i temaer som kan være interessante 
for prosjektledere, tillitsvalgte og operative ledere.  Kurset 
varer over ni dager, og målet er å sette i gang varige prosesser 
i bedriften. Forelesere vil være fra Universitetet i Nordland 
og ressurspersoner fra næringslivet. Lokale bedriftsledere vil 
dele sine erfaringer på et par av samlingene. 
– Vi har designet et eget praktisk rettet lederkurs som 
arrangeres hvert år etter ønske fra næringslivet i regionen. 
Vi mener at kurset er svært praktisk rettet mot ledere 
på alle nivå i arbeidslivet, sier Torbjørn Aag ved 
Kunnskapsparken Helgeland. 

Kurset passer både offentlige og private bedrifter.
– Vår erfaring er at kursdeltakerne lærer seg nyttige grep ved 
medarbeidersamtaler, god kommunikasjon med de ansatte og 
nyttig lærdom knyttet til hvordan gode organisasjoner ledes. 
De blir oppdatert på lover og regler i arbeidslivet i tillegg til at 
de får en innføring i Lean ledelsesfilosofi, sier Aag.



Fokus på 
POSITIVE 
RINGVIRK-
NINGER
Miljøvernrådgiver i Rana kommune,  
Allan Berg, ønsker større fokus på syn-
ergien i industrien og tiltakene som 
har gitt positive ringvirkninger for 
miljøet, ansatte og innbyggere. 

– Det gjennomføres en rekke miljøtiltak  
i kommunen og de fleste er knyttet til planer 
som er vedtatt politisk i kommunen. Klima- 
og energiplanen er et eksempel på en kom-
munedelplan som har et mål om å redusere 
klimagassene i kommunen og dertil knyttet 
en rekke miljøtiltak. Mange av planene er 
knyttet og utarbeidet utfra nasjonale retnings- 
linjer som igjen er knyttet til internasjonale 
avtaler og forpliktelser, sier Berg. 

Fokus på gode tiltak
Et av kommunens mål er å redusere klima-
gassutslippene i kommunen med 30 prosent 
innen 2020 fra 1991 nivå. Den største utfor-
dringen i Rana kommune er klimagasser 
som CO2-utslipp fra veitrafikken. 
– Derfor har vi gjennom anbudsrunden på 
leasingbiler stilt krav til utslipp og listet opp 
en rekke kriterier i forbindelse med avtalen, 
forteller Berg.

Rana kommune har en strategi i klima-
planen for å få flere miljøfyrtårn i kom-
munen. Kravene for å være Miljøfyrtårn 
omfatter miljøaspektene energi, avfall, trans-
port, innkjøp og arbeidsmiljø. 
– Dette er et positivt miljøtiltak som kan  
utvikles både internt i kommunen og i lokal-
samfunnet, sier Berg. 

Kommunen har fokusert på energiøkonomi-
sering siden 1980-tallet. 
– Kommunen velger de mest energivenn-
lige løsningene i nye byggeprosjekter i 
dag. Gjennom ny teknologi og miljøvenn-
lig tiltak har energiforbruket per m2 gått 
ned i den kommunale bygningsmassen. Et  
annet miljøtiltak er gjenvinning av energi 

Miljøvernrådgiver 
i Rana kommune, Allan 

Berg, engasjeres av miljø- 
og samfunnsansvaret.

                 KOMMUNENS MILJØTILTAK

fra industribedriftene i Mo industripark. Store bygg som Moheia 
fritidspark, Nasjonalbiblioteket og Statens innkrevingssentral er  
tilknyttet nettet til leverandøren Mo Fjernvarme, sier Berg.  

Gode ringvirkninger
Rana kommune har i en årrekke hatt samarbeid med industrien. 
– Vi har blant annet samarbeidet mye angående luftkvaliteten  
i kommunen. Når vi tar kontakt med bedriftene opplever vi dem 
generelt som svært lydhøre og løsningsorienterte. Mye av arbeidet 
som blir gjort er ikke alltid synlig, men vi kan vise til gode ring-
virkninger som resultat av et godt samarbeid, sier Berg. 

For ti år siden hadde Rana kommune over 90 overskridelser per år. 
I fjor hadde de 17. 
– Jeg ønsker et større fokus på synergien i industrien og tiltakene 
som har gitt positive ringvirkninger for miljøet, ansatte og innbyg-
gerne i Rana, sier Berg og legger til.
– Jeg tror kommunen på flere måter har bidratt til å skape en større 
bevissthet omkring miljøet og naturen gjennom årene. Det virker 
som miljødiskursen har endret seg de siste 15-20 år i Rana. Det 
stilles større krav til et bedre miljø og fravær av forurensning. Det 
er fint å se at både næringsliv og innbyggere i kommunen enga-
sjerer seg og deler miljø- og samfunnsansvaret.



Effekten av å være et Miljøfyrtårn 
er blant annet et bedre arbeidsmiljø, 
en mer miljøvennlig bedrift, stolte 
og mer miljøbevisste ansatte, bedre 
omdømme, flere fornøyde kunder og 
større mulighet til å vinne fram  
i anbudskonkurranser. Både Frikult, 
Frikultskolen og frikultbarnehagen 
er Miljøfyrtårn og tar sin del av 
samfunnsansvaret. 

Frikult ble Miljøfyrtårn 27. juni 2014. 
– Gjennom Frikult er målet å bidra til en global bærekraftig ut-
vikling gjennom lokal individuell handling, opplyser Robert 
Fagereng ved Frikult.

Blir lagt merke til
– Å være Miljøfyrtårn passer godt inn i vår ideologi da vi satser på 
bærekraftig utvikling både lokalt og globalt, sier Fagereng.
– Det er kjempeviktig for de ansatte. Vi har fokus på at vi er Miljø-
fyrtårn og bruker det hver dag. Vi rydder opp etter oss og tenker 
miljø ved tanke på innkjøp og avfallssortering, sier styrer ved Fri-
kultbarnehagen, Maria Braaten. 

Ungene er også opptatt av samfunnsansvaret som følger ved å være 
Miljøfyrtårn. De lærer å ta vare på naturen fra første dag. De deltar 
på kilde-sortering, tar rede på naturen og høster av det den har  
å tilby.
– Beskrivelsen av å være et Miljøfyrtårn er ikke en ny beskrivelse 
av oss, men det er flott å ha mottatt den aksepten og at flere har lagt 
merke til det, forteller Fagereng.
Å bli Miljøfyrtårn krever litt av bedriften.
– Det ligger en del arbeid bak og det er en lang prosess, men det 
skal det også være, sier Braaten.

Frikult er opptatt av at ideologien ikke bare skal være et fint serti-
fikat, men at den skal utøves i praksis hver eneste dag, også utenom 
arbeidstid. 
– Jeg sykler frem og tilbake fra jobb hver dag og håper på den 
måten at jeg går foran som et godt eksempel, sier Fagereng. 

Må dokumentere innsats
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter 
som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. En  
bedrift som er Miljøfyrtårn må følge opp nye miljørutiner i hver-
dagen, kjøre internopplæring, lage en kommunikasjonsplan, stille 
miljøkrav til underleverandører, sette nye og høyere mål for egne 
miljøprestasjoner. Man får mulighet til å delta i nettverk med  
andre miljøfyrtårn og kan resertifisere seg etter tre år. Å være Miljø-
fyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. 

Kildesortering er en naturlig del av Frikultbarne-
hagen som ble Miljøfyrtårn i sommer. 

HVORDAN BLI MILJØFYRTÅRN:
1. Ta initiativ og kontakt en 
 Miljøfyrtårnkonsulent. 
2.  Etabler en intern miljøgruppe som 
 sammen med konsulenten lager en miljø 
 analyse ut fra nåsituasjonen, 
 og de kravene som stilles i din bransje. 
3.  Miljøgruppen og konsulenten lager 
 en handlingsplan for å nå målet om å bli 
 et Miljøfyrtårn. Her er det viktig 
 å involvere de ansatte. 
4.  Konsulenten ferdigstiller miljøanalysen  
 og dere avtaler en fremdriftsplan. 
5.  Tiltak iverksettes i virksomheten for 
 å oppfylle bransjekravene. 
6.  Virksomheten godkjennes og sertifiseres  
 av en uavhengig sertifisør. 
7.  Stiftelsen Miljøfyrtårn kontrollerer et  
 godkjenningsbrev fra sertifisør 
 og Miljøtårn-sertifikatet blir utstedt. Lag 
 en kommunikasjonsplan og profiler 
 dere som Miljøfyrtårn.

   MILJØFYRTÅRNET
Virksomhetene oppfyller krav og gjennom-
fører tiltak for en mer miljøvennlig drift og 
godt arbeidsmiljø, skriver stiftelsen på sine  
hjemmesider.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike 
bransjer og sertifikatet tildeles etter en 
uavhengig vurdering. Det leveres årlige 
miljørapporter og hvert tredje år blir virk-
somheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene 
ved offentlige innkjøp.
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Rabothytta er et resultat av sponsor, arbeids- og dugnadsvilje fra 
privatfolk og næringsliv. Mange bedrifter i regionen ønsket å bidra for 

å fullføre prestisjeprosjektet. 

DELER av overskuddet
Mange bedrifter deler av overskuddet for å gi litt tilbake til samfunnet. Et prosjekt som har fått god 
drahjelp underveis er Rabothytta på Okstindene. 

                 SAMFUNNSANSVARET

DNT-hytta Rabothytta er turistforeningens 
høyest beliggende i Nord-Norge på cirka 
1200 meter. Den fantastiske beliggenheten 
ved Okstindbreen og dens særegne arki- 
tektur har fått internasjonal oppmerksomhet.  
Prislappen er 10 millioner kroner og utallige 
dugnadstimer.   

Blir mer synlige
Haaland AS og Botn Elektro AS har sam-
men med sine samarbeidspartnere levert 
og montert det elektriske arbeidet på Rabo-
thytta. 
– Flere montører har både vanlig arbeids-
tid og dugnad underveis i prosjektet, samt 
at mye utstyr enten er sponset direkte eller 
levert til sterkt reduserte priser. Vi er stolte 
av å kunne bidra til et spektakulært prosjekt 
til glede og nytte til alle som liker å ferdes i 
naturen, sier daglig leder ved Haaland AS, 
Odd Husnes. Han er opptatt av å få folk ut 
i naturen. 
– Haaland AS sponser årlig Polarsirkelen 
Golf, Rana HK og Stålhallen, i tillegg til 
flere mindre aktiviteter relatert til kultur og 
idrett, sier Husnes som ble så imponert over 
prosjektet i Okstindene at de gikk inn med 
sponsormidler der også.
– Det er kjempeviktig at vi som bedrifter kan 
legge forholdene til rette for idrett og kultur. 
Samtidig blir vi mer synlig noe som er viktig 
for oss, sier han. 

Kan generere goodwill
– Det er et prisverdig prosjekt. Vi hadde betong- og tømmerjobben 
i forbindelse med oppsettingen av Rabothytta og ble så imponert 
av dugnadsjobben som ble gjort, at vi valgte å dele litt av overskud-
det, sier daglig leder i MBA Entreprenør AS, Stig Alvestad. 

De synes generelt det er viktig at næringslivet bidrar til å styrke 
prosjekt i regionen. 
– Vi sponser idrett, musikk, kultur og allmennyttige tiltak. Vi har 
ingen klare retningslinjer på hvem som skal få mest, men vi synes 
det er spesielt viktig å fokusere på barn og ungdom, sier Alvestad.  
Han håper at sponsingen kan generere litt goodwill tilbake til  
bedriften. 
– Vi får nok ingen nye oppdrag, men vi ønsker å være en bidrags-
yter i samfunnet og håper at folk legger merke til det, sier Alvestad. 

Setter Helgeland på kartet
Side 2007 har Helgeland Sparebank fordelt over 100 millioner  
kroner til ulike tiltak i hele regionen. 
– Vi gir til kultur, idrett, kunnskap og andre allmennyttige  
formål i regionen. Rabothytta er et unikt prosjekt som har vært med 
på å sette Helgeland på kartet. Det er et prosjekt som løfter både  
frilufts- og reiselivsnæringa, sier administrerende direktør, Jan Erik 
Furunes. 

Han håper kundene ser at det de er med på å betale går tilbake til 
regionen.
– Vi har svært lojale kunder som ser nytten av å være en del av den 
lokale banken, sier Furunes.  
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Kraftverkssjef Marianne Fineide i Statkraft 
synes Rabothytta er et spenstig prosjekt.  
– Rabothytta ligger i et område hvor vi har 
hatt mye aktivitet i forbindelse med kraftut-
bygging. Dette er noe som vektlegges når vi 
velger prosjekt vi skal støtte. Hovedmålet 
vårt er å støtte tiltak for flest mulig, sier  
Fineide. 

Statkraft sponser i hovedsak idrett for barn, 
ungdom og andre allmennyttige tiltak. 
– Jeg tror mange lag og foreninger er avhen-
gige av at næringslivet gir av overskuddet. 
For oss er det like givende å sponse de små 
foreningene som de store, da de små ofte 
trenger det mest. Det er fint å kunne være 
med og bidra, sier Fineide. 

Dugnadstimer og pengegaver
Det er summen av næringslivet i regionen og 
privatpersoners dugnadstimer og pengegaver  
som har gjort det mulig å gjennomføre  
prosjektet.
 
Andre sponsorer som har deltatt i prosjektet 
er Helgeland Kraft, Trenor vinduer, Spare-
bankstiftelsen Helgeland, Isola, Rockwool, 
Ahlsell, Botn, Hemnes kommune, Ernst & 
Young, XL Bygg Bernhard Olsen, Sulland 
Gruppen, Bilalliansen, EBT, Mo Indus-
tripark AS, Indre Helgeland Regionråd, 
Rana Gruber og Amfi.

Populært ledelsessyn
Professor ved Norges Handelshøyskole, Tor Wallin Andreassen, 
har forsket på effekten av at bedrifter deler av overskuddet til ulike 
prosjekter i samfunnet. 
– Vi har sett på i hvilken sammenheng bedriftene gir og til hvem 
de gir. Generelt viser funnene at bedriftene er for rundhåndet og 
ukritiske til hvem de gir til. Små bedrifter er ikke like dyktige. De 
har sjelden en agenda og gir bare gavedonasjoner, oftest til pro-
sjekter, lag eller foreninger de selv har en sosial tilknytning til. For 
eksempel idrettslaget til datteren, sier Andreassen. 

Store bedrifter har derimot ofte en agenda bak donasjonen og 
fokuserer på effekten av gavedonasjonen, eller at de ved å være en 
stor bedrift har et samfunnsansvar. 
– Den ene effekten ved at bedrifter gir, er at folk får en posi-
tiv holdning tilbedriften. Den andre effekten er at man kan få 
flere kunder og at man bruker gavedonasjoner som en form for 
reklame. Dette er spesielt effektivt dersom bedriftens donasjon får  
mediedekning, sier Andreassen. 

I tillegg har man Corporate social responsibility. 
– Dette er et svært populært ledelsessyn og bedriftene har den siste 
tiden i større grad fått øynene opp for dette. Bedriftene tar inn over 
seg en større rolle enn å gjøre aksjonærene rike. De tar et bevisst 
valg på at de vil ta samfunnsansvar. I ledelsesprogram ved utdan-
ningene har man nå inkludert lederens utvidede ansvar ved at en 
bedrift er en positiv aktør i nærmiljøet. Vi ser også at det får en ver-
di for de ansatte dersom bedriften de er ansatt i bidrar i samfunnet,  
avslutter Andreassen.    
 



Norges største 
GJENVINNINGSBEDRIFT
Celsa Armeringsstål er Norges største gjenvinningsbedrift. Etter at Celsa Armeringsstål fikk i gang nytt 
forvarme- og renseanlegg i 2008 konkluderte de med at de var et av verdens reneste stålverk. Dette 
har gitt ringvirkninger for nærmiljøet.  

Forvarme- og renseanlegget Consteel ble 
satt i drift i 2008 og hadde en totalkostnad 
på 320 millioner kroner. 

Forvarmeprosessen gjør at man ikke trenger 
å åpne ovnene for å fylle dem. Alt av støv og 
avgasser går derfor direkte til renseanlegget. 
Prosessen renser 95 prosent av kvikksølvet, 
noe som ligger langt over de europeiske  
normene.
 
Viktig miljøhensyn
– Consteel har hatt en positiv effekt på 
miljøet, men har også hatt betydning for 
flimmerproblematikken i Rana. De ansatte 
ved stålverket har fått en renere og mer pros-
essorientert arbeidshverdag, sier personal-  
og HMS-sjef Petter Venes Skatland. 

I tillegg til å være et av verdens reneste 
stålverk, har Consteel redusert kostnadene 
og økt produktiviteten og effektiviteten ved 
Celsa Armeringsstål AS. 
– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss 
og fremover vil vi fokusere på å effektivisere 
halvavsuget og punktavsugene i stålverket, 
sier Skatland. 

Gjennom å samle opp støvet som dannes 
ved utveiing og transport av kalk, dolomitt 

                 OVER EUROPEISKE NORMER

og ferrolegeringer bedres det indre miljøet i stålverket og diffuse 
utslipp fra kildene til det ytre miljøet minskes. 

Stålverket blir besøkt av både amerikanere og kinesere som ønsker 
å se hvordan Celsa Armeringsstål AS kan klare å holde en såpass 
høy miljøprofil. 
– Vi er en stålbedrift og det vil vi alltid være. Men miljøhensynet er 
viktig for de ansatte og vi føler en stolthet over å være så rene som 
vi kan være, sier Skatland. 

Bærekraftige produkter
– Støvproblematikken i Rana kommer ikke bare fra industrien.  
Vi har hatt god dialog med kommunen og næringslivet for øvrig, 
og deltar i feieprogrammet i Mo Industripark for å bedre luft-
kvaliteten i Mo i Rana. Vi samarbeider og lærer av hverandre, sier 
miljøingeniør Per Johan Högberg.  

Bedriften har også delfinansiert luftovervåkningsprogrammet i Mo 
i Rana samt kartlegging av utlekking av miljøgifter i sedimenter  
i indre Ranfjorden i 2013. 
– Vi er heldige som har eiere som har fokus på bærekraftige produk-
ter og som tar hensyn til det i et globalt perspektiv, sier Skatland.
Alt stål som blir fremstilt av Celsa Armeringsstål har utgangspunkt 
i resirkulering av skrap og er 100 prosent resirkulerbart. 

En livsløpsanalyse av Celsas produkter viser at utslipp av CO2  
fra Celsa Armeringsstål ligger langt under gjennomsnittet for  
stålbransjen. 
– Vi er Norges største gjenvinningsbedrift. Det er viktig for oss å ta 
vår del av samfunnsansvaret, sier Skatland. 

CONSTEEL
Stålskrapet forvarmes av varmen fra ovnen 
før det kontinuerlig mates til stålovnen. 
Celsa sparer energi ved å bruke avgas-
sene fra ovnene til å varme stålet til cirka 
300 grader. Strømforbruket er estimert til å 
være cirka 50 GWh mindre enn tidligere. 
Avgassene avkjøles fra cirka 1000 grader 
til 100 grader i renseanlegget før de går 
gjennom første filter. Deretter passerer 
den gjennom lag med aktivt kull for å 
redusere innholdet av kvikksølv, dioksiner 
og andre tungmetaller. Brennere brukes 
for å lage et jevnere kutt, noe som har økt 
effektiviteten i produksjonen. 

Personal- og HMS-sjef, Petter Venes Skatland, (t.v.) og miljøingeniør 
Per Johan Högberg ved Celsa Armeringsstål AS er opptatt av hvordan 

kommunen og næringslivet kan samarbeide og lære av hverandre 
i håndteringen av støvproblematikken i Rana. 
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MILJØSAMARBEID 
Stipendiatene Siri Jakobsen og Marianne Steinmo ved Handelshøgskolen i Bodø forsker på hvordan  
samarbeid mellom konkurrerende industribedrifter kan resultere i miljøvennlige innovasjoner.  
Funnene de har gjort er utelukkende positive. 

“Dette er et tema vi brenner for. Industrien gir 
store ringvirkninger i Nordland og sett i et miljø-

perspektiv er det viktig at industrien ligger her 
hvor mye av kraften er basert på fornybar energi “

Forskningsresultatene har blant annet blitt 
presentert på Druid, en anerkjent europeisk 
konferanse om innovasjon og entreprenør-
skap i industrien. 

Det stilles stadig nye krav til industrien
– Tidligere ble miljøkravene sett på som 
en utfordring. I de siste årene har vi sett en  
endring der industrien selv har blitt mer 
proaktive. Klimakravene er ikke bare et 
problem, men en mulighet til å øke konkur-
ransekraften fordi ressursene må brukes mer 
effektivt, sier Steinmo. 

Felles utfordringer
– Miljøvennlige innovasjoner er komplekse  
og  går ofte på siden av en bedrifts kjerne- 
kompetanse og er ofte mer krevende  
å utvikle enn generelle innovasjoner. 
Derfor er forskning- og utviklingspros-
jekter (FoU) essensielt for utvikling av 
miljøvennlige innovasjoner. Vi har sett på 
hvordan konkurrerende bedrifter i en al-
lianse samarbeider om felles FoU-pro-sjekt 
og hva som bidrar til at alle bedriftene  
i alliansen får utbytte av samarbeidet, sier 
Steinmo. 

Ved å studere bedriftene i alliansen over tid 
har stipendiatene gjort funn som viser hvor-
dan de bedrifter av ulik størrelse og FoU- 
orientering drar fordeler ved å være en del 
av konkurrentalliansen. 
– At de møtes i alliansen bygger tillit og 
åpenhet mellom bedriftene er en forutset-
ning for å kunne oppnå felles forståelse av 
teknologiske utfordringer og være i stand 
til å utvikle ny kunnskap i fellesskap, sier  
Jakobsen. 

Konkurrerende bedrifter som samarbeider 
for å utvikle miljøvennlige innovasjoner 
har fått lite oppmerksomhet. Steinmo og  
Jakobsen ville derfor undersøke hvordan  
industribedriftene kan dra nytte av hver- 
andres kunnskap i innovasjonsutvikling. 

Historisk sett har konkurrerende bedrifter 
bare samarbeidet for å redusere kostnader 
ved produksjon, distribusjon og markeds-
føring. 
– Vi vet at bedriftene opplever det 
som positivt å delta i en konkurrent- 
allianse, men det har vært forsket mindre  

 FORSKNING

på hvordan bedriftene utnytter denne kunnskapen i ettertid, 
sier Jakobsen som forklarer dette med at bedriftene selv ønsker  
å holde kortene tett inntil brystet.  

Bedre rustet
De har tatt utgangspunkt i en norsk allianse bestående av bed-
rifter fra ferrolegeringsindustrien i ulik størrelse og med ulik FoU- 
erfaring. De har kommet frem til at tillit og åpenhet i alliansen er 
langt viktigere enn den geografiske nærheten når det kommer til 
samarbeid. 

De har sett på hva som motiverer bedriftene til å samarbeide med 
sine konkurrenter, hva utfallet av en slik allianse er og hvilke ut-
fordringer man kan møte på når man ”sover med fienden”. 
– Det grunnleggende motivet bak samarbeid med konkurrenter er 
at suksess i dagens marked ofte krever at bedrifter følger konkur-
ransedyktige og samarbeidsstrategier samtidig. I situasjoner 
der konkurransen er stor kan faktisk samarbeid være en bedre 
overlevelsesstrategi for alle involverte. Dette er fordi konkurren-
tene deler en felles kunnskapsbase om markeder og teknologier,  
sier Jakobsen.  

Når man samler ressursene vil bedriftene være bedre rustet i møtet 
med felles utfordringer som for eksempel tiltak til nye miljøkrav. 
 – Dette er et tema vi brenner for. Industrien gir store ringvirkninger 
i Nordland og sett i et miljøperspektiv er det viktig at industrien 
ligger her hvor mye av kraften er basert på fornybar energi,  
sier Steinmo. 

Stipendiatene Siri Jakobsen (t.v) og Marianne Steinmo. 



STYRKER HELGELAND 
med kraftinntekter
Helgeland Kraft bruker deler av sitt 
overskudd for å gjøre regionen 
attraktiv for eksisterende og 
fremtidige helgelendinger.

Kraftselskapet hadde første halvår i år ei om-
setning på over 600 mill. kroner og et drifts-
resultat på over 100 mill. I fjor oppnådde 
man et driftsresultat på 244 mill. kroner. 
En del av overskuddet går til investeringer  
i nye, moderne kraftanlegg og nye nett-
anlegg. Men en betydelig andel føres også 
tilbake til lokalsamfunn på Helgeland.  
Eierkommunene mottok et utbytte på 64 
mill. kroner etter 2013. I tillegg over 30 mill. 
kroner i renter og avdrag på ansvarlig lån. Og 
årlig bruker Helgeland Kraft rundt tre mil-
lioner kroner til støtte og sponsing av ulike 
allmennyttige formal innenfor idrett, kul-
tur, og humanitære og veldedige organisa- 
sjoner på Helgeland. 
– Lokale tiltak som bidrar til trivsel og  
aktivitet på Helgeland er viktig for oss. Det 
bidrar til å gjøre regionen mer attraktiv, 
både for oss som bor her og dem vi ønsker 
rekruttert inn i regionen, sier administrende 
direktør Ove A. Brattbakk.

Miljøstrategi
I tillegg til å legge til rette for trivsel og vekst 
gjennom å støtte tiltak, er  samfunnsprofil 
og miljø faktorer som Helgeland Kraft vekt-
legger. Og slagord som «Strøm fra verdens 
vakreste kyst», “Regn med oss”, ”En aktiv 
verdiskaper” og “Ren kraft”, de forplikter.
– I vår strategi framgår det klart at Helge-
land Kraft skal kjennetegnes som en miljøan-
svarlig bedrift. Det fokuseres på å redusere 
de miljøbelastninger vår aktivitet medfører, 
og vi skal fremheve fortrinn ved vår forny-
bare kraftproduksjon i en global, klimames-
sig sammenheng, sier Brattbakk, som på- 
peker at miljøhensyn og en føre var-hold-
ning skal legges til grunn ved all aktivitet.
– Vassdragsinngrep, visuelle og estetiske 
konsekvenser og  forurensing er prioriterte 
områder, sier Brattbakk, som viser til at sels-
kapet også er miljøsertifisert etter ISO14001. 
– Samfunnsansvaret er en naturlig del av vår 
verdiskaping – både i daglig drift og lang-
siktig utvikling. Dette utøves ved å opptre i 
tråd med grunnleggende etiske verdier, og 
med respekt for samfunn, miljø og ansatte, 
sier Brattbakk.

                 INVESTERER I LOKALSAMFUNNET

HK-sjefen har merket seg at finanskrisen har gitt redusert 
oppmerksomhet mot klimautfordringer. Men Brattbakk tror at  
klimafokus, og dermed ren energiproduk-sjon, vil få ny aktualitet 
når problemene i deler av verdensøko-nomien er over. 
– Også EUs forslag om strammere utslippsmål for 2030-50 kan gi 
fornybar kraft et løft, mener Ove A. Brattbakk.
 
Vektlegger estetikk
Penger til lokalsamfunn og eiere, og en miljøvennlig produksjon er 
viktig. Men også hvordan selskapet fremstår visuelt og estetisk er vik-
tig for HK. Ikke bare gjennom en grafisk profil der Helgelandskraft  
har blitt til  Helgeland Kraft, men også ute i Helgelands natur. 
– Vi er klar over at vår aktivitet både innen vannkraft og nett har 
biologiske, visuelle og estetisk konsekvenser. Disse skal reduseres 
så langt som mulig. I utformingen av våre nye kraftverk, med  
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signalbygg i Øvre Forsland i Leirfjord og Bjørnstokk i Tosbotn, 
har vært bevisst i så henseende. Vi har registrert at dette gir en  
gjenkjennelseseffekt som er positiv også som utgangspunkt for vår 
kommunikasjon, sier Brattbakk.
– Når vi snakker om å investere i lokalsamfunnene; hvor viktig er det at 
selskapet er eid av det offentlige? 
– Vår erfaring er at selskap som er regionalt eid og med lokal 
styring, i utgangspunktet vil ha et hjerte som banker sterkere for 
regionen. Om det er offentlig eller privat eid, det tror jeg spiller 
mindre rolle, sier Ove A. Brattbakk.

Vann også i fremtiden
– Hva så med fremtiden? Vil strømmen fra HK fortsatt komme fra vann, 
eller vil også andre energikilder bli foredlet?
– Vannkraft vil være hovedpilaren. Eksisterende anlegg og anlegg 
under utbygging har meget lang levetid. De vil fortsatt være i drift 
om 50 år.
– Vann har vi mye av på Helgeland, men vi har også mye vind…? 
– Vi har vurdert muligheter for å satse på vindkraft, men lagt dette 
bort. Vi anser vindkraft som for dyr og for miljømessig belastende  
i forhold til vannkraft, der vår region fortsatt har ressurser,  
sier Brattbakk.

Et eksempel på utnytting av ressurser, er modernisering og opp-
gradering av eksisterende anlegg. HK har oppgradert alle sine  
anlegg, og inkluderer man tilleggsoverføringer av vann, har selskapet  
økt produksjonskapasiteten med rundt 20 prosent. 
– Vi ser ikke at vi har enda større potensial framover i eksisterende 
anlegg, sier Brattbakk – som for fremtiden også har et ønske om en 
fornyelse av energipolitikken.
– En politikk der det satses på færre, større utbygginger med god 
reguleringskapasitet som kan produsere når markedet etterspør,  
i stedet for mange små kraftverk som må produsere i takt med  
tilsiget, forklarer han.
– Nettkostnadene ville blitt lavere og miljømessig ville dette vært 
fordelaktig, men det er dessverre fortsatt ikke aktuell politikk. De 
store prosjekt som vi har vurdert inngår nå i vassdrag som i dag er 
vernet, sier Brattbakk.

  

HELGELAND KRAFT
•  Middelproduksjon på 1060 GWh/år.   
 Omsatte i fjor for 1,315 mrd. og   
 oppnådde et driftsresultat på 244 mill.  
 kroner.
•  290 ansatte. Hovedkontor i Mosjøen,  
 avd.kontor i Sandnessjøen, Brønnøy- 
 sund og Mo i Rana.
•  Eies av kommunene Alstahaug (10,1   
 prosent), Brønnøy (9,6), Dønna (4,4), 
 Grane (2,5), Hattfjelldal (2,5), Hemnes  
 (7), Herøy (3,8), Leirfjord (3,2), Nesna  
 (4,6), Rana (26,8), Sømna (3,2), Vefsn   
 (18,3), Vega (2,8) og Vevelstad
 (1,2 prosent)

Administrerende direktør 
i Helgeland Kraft, Ove Brattbakk. 
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Tar i bruk 
LEAN LEDELSESFILOSOFI

Lean manufacturing er betegnelsen på en 
produksjonsmetodikk som fokuserer på  
å unngå sløsing. Begrepet Lean ledelses- 
filosofi er hentet fra en ledelsesteori som 
kom i bruk på 1990-tallet hvor det under-
liggende målet var å forbedre den bedrifts-
økonomiske lønnsomheten. 

En mulighetsstudie
Det var bilprodusenten Toyota som utviklet 
Lean som metode. Metoden er kjent for å  
redusere sløsing i en kontinuerlig forbedrings- 
prosess. Etter hvert som sløsing elimineres, 
forbedres kvaliteten, samtidig som produk-
sjonstiden og kostnadene blir redusert. 

Toyota var et lite selskap i en vanskelig  
økonomisk situasjon, men vokste seg til  
å bli verdens største bilprodusent i løpet av 
to tiår. Dette vakte stor oppmerksomhet. 
– Filosofien bak Lean er ikke ny og lokale 
bedrifter, som Alcoa Mosjøen, har jobbet 
med Lean ledelsesfilosofi i 15 år. Mo Indu-
stripark AS har innført Lean og flere bedrifter  
på Helgeland begynner å få opp øynene for 
ledelsesfilosofien, sier forretningsutvikler 
og prosjektleder ved Inkubator Helgeland,  
Torbjørn Jørgensen. 

Han leder prosjektet der det utarbeides en 
mulighetsstudie for etablering av et eget 
Lean-senter på Helgeland. 

Inkluderer de ansatte
Lean manufaturing er et konsept basert på 
tids- og metodestudier, blant annet utviklet 
av Frederick Winslow Taylor og Henry Ford. 

                 LEDELSESFILOSOFI

James Womack videreutviklet metoden på 80- og 90-tallet slik at 
den kunne brukes i alle bransjer.  
– Det er en filosofi som kan brukes i alle bedrifter, ikke minst  
i den offentlige sektoren hvor det er fokus på å bedre kvaliteten, 
øke kapasiteten og redusere kostnadene, forteller Jørgensen. 

Bakgrunnen er at man skal jobbe smartere og bruke færre ressurser 
på å produsere det kunden etterspør.
– Mulighetsstudien er et samarbeid mellom Alcoa Mosjøen, Mo  
Industripark AS, Kunnskapsparken Helgeland AS, Helgeland 
Kraft og Aker Solution Fabrication, sier Jørgensen. 

Lean ledelsesfilosofi er en måte å drive bedriften på som inkluderer 
de ansatte.  
– Dette er ikke noe man starter og slutter med, men noe man  
jobber med i det uendelige. Hvordan en bedrift velger å innføre 
Lean kommer an på hvilke ressurser man har i forhold til timer, 
fokus og tempo, sier Jørgensen. 

Gode muligheter
Han tror Lean ledelsesfilosofi passer godt inn i den norske bedrifts-
kulturen hvor de ansatte blir inkludert i forbedringsarbeidet. 
– Det er den som har skoen på som vet hvor den trykker, sier han. 
Så langt viser studien at det er gode muligheter for etablering av 
et Lean-senter på Helgeland, spørsmålet er bare hvem eierne skal 
være og hvor senteret skal forankres.
 
 I samarbeid med Kunnskapsparken har de også sett på muligheten 
for å få Lean ledelsesfilosofi som en del av bachelor- og masterstu-
diene ved Campus Helgeland. 
– Det er et spennende prosjekt og jeg tror bestemt at det skal kunne 
la seg etablere på Helgeland, forteller Jørgensen.  

Går til kilden
Toyota Nordvik i Mo i Rana har tatt i bruk Lean i produksjonen 
på verkstedet. 
– Vi introduserte dette da vi hadde mulighet til å bygge et helt 

Flere bedrifter på Helgeland har tatt i bruk Lean ledelsesfilosofi for å forbedre den bedriftsøkonomiske 
lønnsomheten. Inkubator Helgeland tror dermed det vil være gunstig å etablere et eget Lean-senter  
i regionen.   
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nytt verksted, og la til rette for at produk-
sjonen skulle følge linjene som ligger til 
grunn i Toyota Lean produksjon. I tillegg 
er det forankret i måten vi leder medar-
beidere. Vi baserer våre avgjørelser på 
en langsiktig tankegang, selv når det er på 
bekostning av kortsiktige økonomiske mål. 
Beslutninger tas langsomt og med kon-
sensus. Alle alternativer vurderes  før vi  
utfører valgte beslutninger raskt. Standardi-
sert arbeid er grunnlaget for kontinuerlig 
forbedring og medarbeiderinvolvering, sier 
Lena Hundnes, teamleder salg.  

Hos Toyota Nordvik har de en kontinuerlig 
prosessflyt for å bringe problemer til over-
flaten når de oppstår, og de har plassert en 
“stopp” snor på verkstedet som gjør at hver 
enkelt mekaniker kan dra i snoren og stoppe 
opp for å kunne gå til kilden, finne en løs-
ning og gjennomføre arbeidet korrekt første 
gang. 
– Skjer det stopp i produksjonen har vi 
laget et “obeya-rom” for å kunne løse prob-
lemer sammen med teknisk leder før jobben 
fortsetter. Teknisk leder har kontorplass inne 
i verkstedet slik at man kan se med egne 
øyne for å bedre forstå de ulike situasjonene 
som kan oppstå på verkstedet. Vi har laget 
standarder for de ulike jobbene, og stan-
dardisert arbeid er grunnlaget for kontinu-
erlig forbedring og medarbeiderinvolvering, 
forklarer Hundnes.

De benytter seg av “pull” system for booking 
på verkstedet for å unngå overproduksjon, 
og for å utjevne arbeidsmengden. Kunderåd-
giverne booker timer etter etterspørsel og 
fokuserer på jevn produksjon. De har satt 
opp skjermer på ulike steder i bygget, hvor 
mekaniker og verkstedleder kan få en visuell 
kontroll over produksjonen. 
– Alle medarbeidere lever etter grunn-
leggende verdier som respekt for menneske, 
kontinuerlig forbedring og vi jobber for å gå 
til kilden når det oppstår problemer. Dette 
er sentralt hos oss og i Toyotas filosofi. Vi 
har respekt for partnere, medarbeidere og 
leverandører og hjelper hverandre å bli  
bedre, sier Hundnes.
 
 

Forretningsutvikler 
Torbjørn Jørgensen ved 
Inkubator Helgeland.
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      TWITTER – den nye leke-
plassen for kreative bedrifter

Twitter har blitt en superhit og er hottere enn noen gang. Twittertjenesten har vært på markedet siden 
2006, men brukte tid på å etablere seg. Tjenesten er genierklært av enkelte, mens andre enda ikke 
har tatt i bruk mikrobloggtjenesten. Det er derimot ingen tvil om at tjenesten har inntatt markedet. 
 
 

Twitter er på lik linje med andre sosiale  
medier, en metode for å komme i kontakt 
med bedriftens målgruppe, i hele verden. 
Hvem som helst kan følge deg, og du kan 
følge hvem som helst. 

Øker synligheten
– Når folk roper i skogen etter svar på sosiale  
medier der vi er, så skal de få svar, sier 
markedssjef ved Nordland Teater, Maiken 
Johansen. 

Nordland Teater fikk Twitterkonto i oktober 
2009.
– Vi hadde i en lengre periode autofeed 
fra Facebook, som ikke er å anbefale. Nå 
har vi akkurat begynt å dyrke Twitter som 
egen kanal. Vi er der for å øke synligheten, 

                 SPREDNINGSMEDIET

nå bedre ut med informasjon og markedsføre oss bedre. Medie-
folk er sterkt representert på Twitter, og det kan gjøre det enklere 
for dem å få med seg hva vi holder på med. Det er nyttig for oss  
å følge med andre i bransjen, hva media og kulturaktører er opp-
tatte av og skriver om. Samtidig er det viktig med magemål, sat-
sing på sosiale medier og grad av tilstedeværelse må være over-
kommelig. Å ha en død konto har lite for seg. Det er nok flere 
digitale satsinger og stunt vi gjerne kunne ønsket å gjøre, men 
vi må ta hensyn til hva vi har av tid og ressurser, sier Johansen.  

Kort og konsist
Det tvitres 500 millioner ganger hver eneste dag. I Norge er det 
så langt 932.000 registrerte Twitter-profiler og det blir stadig flere.  
28 prosent av nordmenn bruker Twitter daglig og 41 prosent 
månedlig eller sjeldnere. 

Twittermeldingene er normert til maks 140 tegn. Det er kort og 
konsist og inneholder ofte forkortelser for å få med mye informa-
sjon i en og samme tweet. 

Twitter er nytt, kjapt og tilpasset den moderne travle tiden og har 
blitt et viktig medium for å formidle nyheter, aktualiteter, kom-
mentarer og diskusjoner. 
– Vi må jobbe for å få Twitter mer i den digitale ryggraden og 
det kommer med bruk, erfaring og engasjement hos ledelse og  
ansatte. Her er det også snakk om en modningsprosess og selvsagt 
opparbeiding av kompetanse. Satsing på sosiale medier er en del 
av teatrets strategi, sier Johansen.

En aktiv bedrift
For mange bedrifter er det ikke lenger et spørsmål om man skal 
være på sosiale medier, men hvor gode man skal være på sosiale 
medier. For å bli god må man gi riktig inntrykk på profilen. 

Gjør man det rett kan selve twitterprofilen gjøre jobben for  
bedriften. Alle tweetene, bildene og informasjonen skal reflektere 
bedriftens identitet og personlighet.
– Vi har over 900 følgere i dag, som ikke er så veldig mye, men 
det er klart vi når ut til denne gruppen med det vi poster. Når vi nå 
satser mer bevisst på å dyrke den som egen kanal vil vi med tiden 
også bedre kunne si noe om effekten av å være på Twitter. Første 

Markedssjef ved Nordland Teater, 
Maiken Johansen, forteller at satsing på 

sosiale medier er en del av teatrets strategi. 
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steg er å få alle i markedsavdelingen til å bidra aktivt inn her og ha 
jevnt med postinger. Vi kan også tilføres kompetanse og informa-
sjon ved å følge andre, som også er en positiv effekt. Vi kan tidvis 
ha glimt i øyet, ha løs snipp og være folkelig på Twitter, men vi skal 
være bevisst på at vi representerer en bedrift så det er viktig med 
profesjonalitet. Vi kan også håpe på at aktivitet på Twitter gene-
rerer mer trafikk inn til nordlandteater.no og helst at flere kommer 
og ser det vi skaper på scenen. Helst skal sosiale medier bidra til 
at vi når ut til flere med magiske øyeblikk de tar med seg resten av 
livet, sier Johansen.

Kilder: Twitter, Google, forskning.no, webgruppen, ipsos about Twitter.

SYV TIPS TIL 
BEDRIFTER PÅ TWITTER
• Engasjer følgerne dine. Det har blitt sagt 
 før, men en god ting kan neppe gjentas 
 for ofte.
• Husk grammatikken! Selv om du er 
 begrenset til 140 tegn er det viktig 
 å bevare en profesjonell tone.
• Bruk @, både for å engasjere og for 
 å kommunisere direkte til  enkelte 
 Twitter-følgere.
• Retweet relevant innhold. Slik holder 
 du deg oppdatert og aktuell.
• Bruk #, men ikke for ofte. Husk at 
 # fungerer som emneknagger.
• Begrens lengden på tweetene. Du 
 trenger ikke bruke 140 bare bare fordi 
 du kan.  
• Delta i samtaler som er relevante 
 for din bedrift.
 Kilde: webgruppen Foto: Bjørn Leirvik ved Nordland Teater. 



NYTT 
OM NAVN

NY JOBB? Den populære spalten “Nytt 
om Navn” er et perfekt sted å informere om  
forandringer i bedriften. Skriv noen ord om 
den nyansattes utdanning, erfaringer og 
tidligere jobber. Legg gjerne ved et portrett-
bilde av god kvalitet og med høy oppløsning. 
Helst over 1 mb. Send dette på mail til 
post@rananf.no. 

HEGE MARIANN LANGSET har begynt 
i stilling som lønnsansvarlig og personal-
medarbeider i Bolt Construction AS. Hege 
kommer fra Statens Innkrevingssentral der 
hun har jobbet som personalkonsulent. Hun 
har utdanning i økonomi og regnskap. Hun 
har også tatt mange emner fra BI, NTNU, 
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Universitetet 
i Tromsø og i Bodø innen jus, lønns- og 
personalarbeid, HMS, organisasjon, 
ledelse og økonomistyring.  

SINDRE SOLHEIM er fra 1. september 
ansatt som veileder ved Minar. Han er ut-
dannet adjunkt ved Høgskolen i Nesna og 
har en bachelorgrad i sosialpedagogikk. Etter 
endt utdanning har han jobbet i flere år som 
kontaktlærer og teamleder i grunnskolen 
i Rana kommune. Sindre bor på Båsmoen 
med samboer og ett barn. Mye av sin fritid 
bruker han på tur- og friluftsliv, og som leder 
i Rana Kormakeri. 

ØYSTEIN SEKSE ØIE (30) er tilsatt som 
utvikler for datavarehus og rapportering i 
Helgeland Sparebanks IKT-avdeling, med 
kontorsted på Mo. Oppstart i ny stilling er 
1. oktober. Øystein har en mastergrad innen 
teknologi, og er sivilingeniør fra NTNU i 
Trondheim. Han er oppvokst i Odda, men 
flytter nå fra Trondheim med kone - som 
opprinnelig er fra Mo - og tre barn. I Trond-
heim har han arbeidet i Kantega AS siden 
2008. Vi ønsker Øystein og familien velkom-
men nordover, og ser fram til å få ham som 
ny medarbeider i banken.

MONICA HAGEN er ansatt som kvalitet- 
og HMS-sjef i Bolt Construction AS. Hagen 
har tiligere jobbet i Celsa Armeringsstål, 
Rana Utviklingsselskap og nå sist som 
prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland. 
Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU 
og har bred erfaring fra HMS- og 
prosjektarbeid. 

DANIEL AUNE er ansatt som bemanning-
skonsulent i BackUp Byggpersonell. Han 
er utdannet taktekker med fagbrev, har 
mange års erfaring fra byggeplass i tillegg til 
bemanningsbransjen. Har også jobbet 
som markedsansvarlig i Getel AS. Daniel ser 
frem til å bistå bygg- og anleggsbransjen på 
Helgeland med gode bemanningsløsninger. 

ØRJAN MEKKALGÅRDEN RESSEM 
(30) er tilsatt som analytiker i Helgeland 
Sparebanks risikostyringsenhet, med 
kontorsted på Mo. Oppstart i ny stilling er 
1. oktober. Ørjan har en mastergrad i model-
lering og dataanalyse fra Universitetet i Oslo. 
Han kommer opprinnelig fra Mo, og har nå 
flyttet nordover med kone og ett barn. I Oslo 
har han arbeidet hos aktuarfirmaet Lillevold 
& Partners AS siden 2009. Vi synes det er 
trivelig å få ranværinger heim igjen, og ser 
fram til å få Ørjan som ny medarbeider.

ROGER LIAN er ansatt som bemanningskon-
sulent i BackUp Byggpersonell. Han kommer 
fra jobb i NAV hvor han har jobbet med 
økonomisk råd og veiledning, har vært pro-
sjektleder og nå sist som konsulent ved NAV 
Økonomi og Stønad. Han har tidligere jobbet 
som leder for Rana Vask og Renseri AS, senere 
Breeze Tekstil AS. Lian er utdannet flyver 
og jobbet med det frem til 2011. 



RNF er Nord-Norges nest største næringsforening med rundt 400 medlemmer.

En lys 
framtid i Rana

Profileringsbedriften Uni-Profil AS har spesialisert 
seg på universell utforming av skilting

Uni-Profil AS er en totalleverandør av skilt, dekor og pro-
filering på Helgeland. De fremstiller, leverer og monterer 
standardiserte og kreative profileringsløsninger til både små 
og store bedriftskunder. Siden oppstarten i oktober 2013 har 
de hatt fokus på universell utforming av skilting, spesielt 
tilrettelagt for offentlige bygg og bedrifter.

Universell utforming er i loven definert som ”Tilretteleg-
ging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder 
informasjon- og kommunikasjonsteknologi(IKT), slik at 
virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest 
mulige.” 

Gjør sitt ytterste
Teamet bak Uni-Profil AS består av daglig leder Stein- 
Tore Nygård, produksjonsleder Rolf Karoliussen og montør 
Laimonas Bakanauskas. 
– Vi leverer alle slags profileringsartikler og utfører monter-
ingsoppdrag for oss selv og for andre bedrifter. Vi har hele 
tiden hatt spesielt fokus på universell utforming av skilting 
etter TEK-10 standard, sier Nygård.

Mange kunder legger inn små og store bestillinger på haste-
oppdrag.

– Vi strekker oss langt og gjør vårt ytterste for å bistå kun-
den, forteller han.

På nye arenaer
Uni-Profil holder til i Nilsson-bygget i Vika og har nylig 
investert i en ny kombinert printer og konturskjærer for  
å stå bedre rustet produksjonsmessig. 
– Uni-Profil har mange oppdrag med å profilere biler for 
firmakunder. Alt fra busser til småbiler. Vi har blant annet 
profilert bussen til Nordland Teater, bilene til G. Bruun, 
Momek, Haaland og Nilsson.  

Både Nygård, Karoliussen og Bakanauskas har lang erfar-
ing fra grafisk bransje og skiltproduksjon, og gleder seg til  
å møte næringslivet på nye arenaer.

Hvorfor meldte dere dere inn i RNF?
– Vi synes det er greit å være en del av foreninga og håper 
å kunne dra nytte av det i lengden. 
 
 Hva synes dere at RNF skal arbeide med? 
– Vi har kunder i alle typer bedrifter og vi synes det er 
greit å møte næringslivet i uformelle settinger. Seminarer 
og næringslivslunsjer som arrangeres av Ranaregionen 
Næringsforening er gode eksempler på dette. 

BACKUP BYGGPERSONELL 
BackUp Byggpersonell Mo i Rana tilbyr bemanning innen bygg, anlegg, industri, lager, transport og produksjon. Det er stor bygge-
aktivitet på Helgeland og mange bedrifter har behov for fleksibel bemanning.    

BackUp Byggpersonell Mo i Rana er opptatt av at deres ansatte jobber under gode og ordnede arbeidsforhold.

Bedriftens visjon er å gjøre sine kunder enda bedre. 
– Vi meldte oss inn i RNF for å bli en mer synlig aktør innen næringslivet i Rana. Vi ønsker også med medlemskapet å få faglig påfyll 
via næringslivslunsjer og ulike arrangement. Vi ser også at vi får tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere og kundekon-
takter. Vi vet at det er planlagt en betydelig vekst i kommunen, og vi ønsker å være i første rekke med å levere kvalitetspersonell 
til aktører innen bygg og anleggsbransjen. Vi er ikke størst, men vi er genuint opptatt av å være den beste arbeidsgiver for våre 
medarbeidere. Vi jobber etter verdiene pålitelig, engasjert og inkluderende. Vi ønsker at RNF jobber aktivt for å bidra til økt rela-
sjonsbygging mellom lojale aktører da samspill skaper vekst. 

NY
 I RNF

Jobber for å synlig-
gjøre bedriftene

Uni-Profil AS leverer profileringsartikler til store og små bedrifter. 
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– Jeg håper befolkningen og bedriftene 
vil bruke den. Jeg er stolt over at man 
tør å satse i Mo i Rana og dette sender 
et signal om hvilke ambisjoner vi har.  
Vi skal være i forkant og vi skal være  
byens storstue, forteller Valla. 

Det er viktig for hotellet å kunne tilby 
bedre fasiliteter, men det er også viktig 
for byutviklingen. 
– Det er et signal om hva man vil.  
Vi ønsker å fylle hotellet med gjester både 
fra regionen og utenfor regionen. En ny 
stor flyplass på Helgeland er i så fall alfa 
omega for byen og for hotellet. Utford- 
ringen er nemlig logistikken inn hit,  
sier Valla.
 
 
Historie i veggene
Hotellet har holdt døren åpen siden 1890 
og har vært vertskap for blant annet  
Oskar den andre, kong Haakon og dron-
ning Maud.  
– Det er et ærverdig gammelt hotell med 
mye historie i veggene. Vi ønsket å ta vare 

på den tradisjonelle stilen ved å dra noen 
gamle elementer inn i den nye delen.  
Vi har lagt stor vekt på utformingen og 
har brukt designbyrået Panea fra Stock-
holm, sier hun.

De har hentet inspirasjon fra byen og  
materialvalgene har lokal tilknytning. 
– Det er en unik atmosfære her og det 
har nok med hotellets lange tradisjoner å 
gjøre. Vi ønsker at folk skal føle tilknyt-
ning til hotellet og at de føler seg godt  
ivaretatt, sier Valla. 

Partnerhotellet har inntil nylig vært en 
del av Rica-kjeden som nå er kjøpt opp 
av hotellkjeden Scandic.  
Dette gjør at Meyergården Hotel har 
fått tilgang til bedre booking-, salgs- og 
innkjøpssystemer. 

– 28. april overtar vi bygget fra hoved-
entreprenør Consto. Det blir et nytt hotell 
med 11 nye møterom, 98 nye hotellrom, 
tre store suiter, en stor foaje med egen 
bar og en imponerende flerbrukssal med 
plass til 900 mennesker, sier hotellsjef ved 
Meyergården Hotel, Toril Valla. 

Hun har allerede begynt bookingen i  
Ranas nye storstue og har flere eventer og 
møter i kalenderen. 

Hotellet er profesjonalisert og moderne, 
noe som passer næringslivet perfekt. 
– Det er ganske stor interesse for 
bookinger nå. Næringslivet trenger gode 
møte- og konferanserom med moderne 
fasiliteter og profesjonell service. Det er 
vi stolte av å kunne tilby, sier Valla. 

Et signal 
Flerbrukssalen kan huse alt fra konserter 
og teater til messer og konferanser. Meyer- 
gården Hotel har brukt egne akustikere 
for å få topp kvalitet på lyd, enten det er 
store eller små arrangement. 

Tekstannonse

Meyergården Hotel
E-post: meyergarden@meyergarden.no  •  Telefon: 751 34 000  •  www.meyergarden.no

Inviterer til RANAS 
NYE STORSTUE
Meyergården Hotel har investert nærmere 150 millioner kroner 
og har allerede begynt å ta i mot bookinger til nyåpningen. 



formalkompetanse og lang realkom-
petanse. Det har vi, sier Bech. 

Lokal beslutningskraft
Helgeland Sparebank har lokalkunns-
kapene som er nødvendige for å kunne 
tilby et godt produkt til næringslivet. 
At banken er lokal gir også fordeler når 
beslutninger skal tas. 
– Når man skal ta beslutninger er det 
helt klart en fordel at beslutningskraften 
er lokal. Banksystemene har etter hvert 
blitt svært formaliserte. I stedet for å se 
begrensninger, ser vi muligheter og in-
dividuelle fortrinn. Lokalkunnskapene 
får man nemlig ikke inn i et skjema, sier 
Brønlund. 
 Helgeland Sparebank har kompetan-
sen samlet på et sted, det er dermed lett 
for kunden å få svar uavhengig om man 
har spørsmål om lån, finansiering, leasing 
eller forsikring. 
– Kunden får én bedriftsrådgiver å forhol-
de seg til. Via denne bedriftsrådgiveren 
får kunden tilgang til all kompetanse som 
ligger i Helgeland Sparebank, sier Bech. 

Sikrer verdiskaping
Leasing er en finansieringsform som passer  
ved investering i drifts- og anleggsmidler. 
Leasing av driftsmidler frigjør driftskapi-
tal og gir dermed bedriften større handle-
frihet.
 Helgeland Sparebank bruker håndp-
lukkede leverandører som Frende forsi-
kring og Brage Finans AS.   
– Her har vi gått inn som medeiere fordi 
vi har erfart at de produktene de leverer 
er tilpasset næringslivet, sier Brønlund og 
legger til.
– Næringslivet på Helgeland har et stort 
forsikrings- og finansieringsbehov, og ved 
å være medeiere i store nasjonale selskap 
kan vi sette det lokale behovet inn i et 
større nasjonalt system, og på den måten 
sikrer vi påvirkningskraft. 
 Hvert år fordeler Helgeland Spare-
bank deler av overskuddet til ulike formål 
på Helgeland og sikrer på den måten at 
verdiskapingen blir på Helgeland. 
 Helgeland Sparebank har bedrifts-
avdelinger i Mo i Rana, Mosjøen, Brøn-
nøysund og i Sandnessjøen – som støtter 
opp om bankens visjon om å være en 
drivkraft for vekst på Helgeland.  

– Vi gir en totaloversikt over lån, finan-
siering, leasing og forsikring, sier bedrifts-
markedssjef Bjørn-Tore Brønlund.   

Spisset kompetanse
Helgeland Sparebank ser bedriftens 
helhet og kan tilby spesialtilpassede løs-
ninger. 
– Som lokalbank har vi tilegnet oss mye 
kompetanse i det regionale næringslivet. 
Vi tilbyr tjenester utfra bedriftens behov, 
sier skadeforsikringssjef Bjørn Jarle Bech. 
Bedriftsavdelingen består i dag av åtte 
bedriftsrådgivere og syv skade- og livsfor-
sikringsspesialister. 
– Våre medarbeidere har god og nær 
kunnskap om næringslivet i regionen. 
De er spesialisert innen ulike bransjer, 
og drar synergier fra bransjene som kan 
dra nytte av hverandre. To ulike næringer 
kan ha samme behov, sier Brønlund. 
 Forsikringsspesialistene har lang erfar-
ing samt god formalkompetanse. 
– For å bli gode rådgivere trenger en både  

Tekstannonse

Helgeland Sparebank
E-post: post@hsb.no  •  Telefon: 751 19 000  •  www.hsb.no

Meyergården Hotel
E-post: meyergarden@meyergarden.no  •  Telefon: 751 34 000  •  www.meyergarden.no

Spesialtilpasset 
     BEDRIFTSPROGRAM

Helgeland Sparebank er lokalbanken som kjenner 
næringslivet i regionen. De kjenner behovene 
og utfordringene og kan på den måten tilby 

spesialtilpassede bankløsninger for din bedrift. 



Tekstannonse

Helgeland Invest
E-post: stale@helgelandinvest.no  •   Telefon: 751 35 350   •  www.helgelandinvest.no

er med vekstpotensial eller bedrifter med 
en spesiell utfordring som kan vokse hvis 
man for eksempel inntar et nytt marked, 
lanserer et nytt produkt eller legger nye 
strategier, sier Indregård. 

Ved samtlige investeringer legges det til 
grunn forretningsmessige prinsipper og 
krav til lønnsomhet. Helgeland Invest AS 
er ikke rett adressat for «snille» penger og 
ikke en aktør som gir støtte eller tilskudd. 
– Vår intensjon er å være aksjonær i en 
bedrift mellom tre og syv år, for deretter  
å selge oss ut. Vi ønsker å være en aktiv  
eier som deltar i styret og bidrar til  
utvikling av bedriften, sier Indregård.  

På fusjonstidspunktet hadde Helgeland 
Invest AS verdier for i underkant av 500 
millioner kroner. Mye av dette var aller-
ede investert i ulike bedrifter, men en 
ikke ubetydelig andel var kontanter.
– Det er fortsatt slik at  det meste er  
investert, men vi er rigget og rustet til å 
ta fatt i nye spennende prosjekt, sier han. 

Finansiell styrke 
I 2014 har de solgt sin aksjepost på 37 
prosent i Sundsfjord Smolt AS til opp-
drettskonsernet Nova Sea. De har også 
solgt seg ut av Pipetech AS hvor de høstet 
en solid gevinst. 
– Vi har hatt noen salg som har gitt oss 
god gevinst. Vi har i tillegg kjøpt oss opp 
i Mo Industripark og eier nå 53,2 prosent 
av aksjene. Der ønsker vi ikke å eie mer 
enn 50 prosent av aksjene på sikt og in-
tensjonen er å selge oss ned etterhvert, 
kanskje allerede i år sier Indregård. 

Helgeland Invest AS er et helgelandssel-
skap hvor tre av de største aksjonærene 
er Helgeland Sparebank, Helgeland Kraft 
og Rana kommune. 
– Vi investerer fortrinnsvis på Helgeland. 
Vår lokale forankring og ikke minst net-
tverk gjør at vi har god oversikt og kom-
petanse om hva som rører seg på Helge-
land. I neste omgang kan dette brukes til 
å gjøre investeringer i de gode bedriftene 
som får ting til å skje. Vår finansielle 
styrke åpner muligheter for vekst og god 
avkastning, sier han. 

F.v. Ståle Indregård, Håkon Stanghelle og Per Helge Hansen. 
Birgit Mjelle var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

 – Vi har hatt et godt år med gode salg. 
I tillegg har vi investert tungt i et par av 
de bedriftene vi allerede hadde i porte-
føljen. Det betyr at det er færre bedrifter 
i porteføljen men også at vi er rustet til 
å gå inn på eiersiden i nye bedrifter som 
vi ikke er inne i fra før, sier daglig leder 
Ståle Indregård. 

Rigget og rustet
Helgeland Invest AS er et regionalt in-
vesteringsselskap på Helgeland, som 
tilbyr finansiell styrke og kompetanse  
i prosjekter med betydelig vekstpotensial. 
– Helgeland Invest AS er et resultat av 
at Helgeland Vekst AS og ROI Invest 
AS fusjonerte i 2011. Nå har vi hatt noen 
år med den nye sammenslåtte organisa-
sjonen og strategien vi la i 2011 har fått 
virke en stund, sier Indregård. 

De har spisset seg inn mot bransjene sjø-
mat, industri, olje/gass og eiendom.
– Bedrifter i andre bransjer kan også være 
av interesse, men da vurderer vi hoved-
sakelig bedrifter i vekst, etablerte bedrift-

Klar for NYE investeringer
Helgeland Invest AS har spesialisert seg på bransjene sjømat, industri, olje/gass og eiendom. Nå er de 
klare til å gjøre nye investeringer. 



Helgeland Invest
E-post: stale@helgelandinvest.no  •   Telefon: 751 35 350   •  www.helgelandinvest.no

BOLT Construction AS
Tlf. 75 12 14 40
www.boltcon.no

Med en forventet omsetning i 2014 på 
400 MNOK og 250 ansatte er BOLT 
etablert som et ledende entreprenør-
selskap i Nord-Norge og målsetter 
fortsatt vekst i årene som kommer.

Selskapets virksomhet er tuftet på 
kompetente medarbeidere samt høyt fokus 
på kvalitet, sikkerhet og leveringsdyktighet 
og skal kjennetegnes gjennom etterlevelse 
av selskapets verdigrunnlag: solid, nyskap- 
ende, stolt og inkluderende.

BOLT har fagkompetanse innenfor kalkyle, 
prosjektering, prosjektledelse, tømrer- og 
betongarbeid, mur- og flisarbeid samt 
malingsarbeid. I tillegg besitter selskapet 

kompetanse innenfor boring og betong-
saging. Selskapet har lang erfaring i bransjen 
og tar de fleste typer oppdrag. Gjennom 
kjøpet av Sandnessjøen Betong og Anlegg 
er BOLT etablert som en ledende leverandør 
av betong på Helgeland. I tillegg har 
selskapet nå kapasitet og kompetanse 
innenfor grunnarbeid inkludert kommunal-
tekniske anlegg. Selskapet er også en led-
ende egenregi-aktør innenfor boligutvikling 
på Helgeland.

Siste tilvekst til BOLT konsernet kom gjennom 
kjøpet av aksjemajoriteten i Multi-Eiendom 
selskapene som gjennom de siste år har fått 
et godt fotfeste i Ytre Namdal og Bindal samt 
Namdalen og søndre deler av Sør-Helgeland.

BOLT Construction AS bygger Clarion 
Collection hotell HELMA i Mo i Rana

m
ye

im
ed

ia
.n

o



Ta kontakt for mer informasjon 

BLUECON Rana
Midtre gate 12, 8624 Mo i Rana
75 07 00 20 • www.bluecon.no
E-post: rana@bluecon.no m
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Visste du at regnskap kan være 
kilden til økt resultat?
La oss vise deg hvordan!

BLUECON



RICA HOTEL  Syv  s øs t r e
Rica Hotel Syv Søstre er plassert i 
hjertet av Sandnessjøen by, sentralt 
på Helgelandskysten. Hotellet som 
åpner oktober 2014, er byens eneste 
fullservice hotell med en design og 
utsmykking som er inspirert av dens 
naturskjønne omgivelser.

Med hele 10 etasjer vil gjestene 
ved Rica Hotel Syv Søstre kunne la 
seg imponere av utsikter mot Alstens-
fjorden, over Helgelands vakre 
skjærgård og selvsagt mot den mye 
sagnomtalte fjellformasjonen, «De 
syv søstre». Regionen sørger for rike 
friluftsmuligheter samt et mangfold 
av historiske attraksjoner og 
kulturelle opplevelser. 

Rica Hotel Syv Søstre deler lokale med Kulturbadet 
i Sandnessjøen som vil være ferdigstilt medio 2015. 
I samarbeid med Kulturbadet i Sandnessjøen vil 
gjestene ved hotellet få et unikt innsyn i dette huset 
som vil romme både kulturhus, konsertlokale, bade-
land, kino og turistinformasjon. 

Rica Hotel Syv Søstre har overnattingskapasitet til 
340 gjester, seks suiter i 10. etasje og en nåværende 
konferansekapasitet til 180 personer som vil øke med 
åpningen av Kulturbadet i Sandnessjøen. I tillegg vil 
hotellet kunne tilby servering i restauranten fra frokost 
på morgenen frem til middagsservering på kvelden. 
Med et kjøkken som vil fremme lokale råvarer og mat-

skikker, vil restauranten kunne tilby spennende menyer 
som varierer fra sesong til sesong.  

Sandnessjøen er et kommunikasjonsknutepunkt 
for regionen med gode bussforbindelser, hurtigbåt- 
og fergekai samt anløp for Hurtigruten. Hotellet ligger 
ca. 10 km fra Stokka Lufthavn som har opptil 10 
avganger daglig, også direktefl y til Oslo. Flybussen 
har også holdeplass vis-a-vis hotellet.   

Rica Hotel Syv Søstre åpner oktober 2014 og har 
som mål å bidra i å skape et kulturelt knutepunkt og 
destinasjon for regionen der lokale og tilreisende 
gjester ønskes velkommen. 

RICA HOTEL
SYV SØSTRE
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Lars Meyersgt. 11, 8622 Mo i Rana – tlf. 75 15 02 00 
post@clinique82.no – www.clinique82.no

GRATIS PARKERING i bakgården

VIPPE EXTENSION
INTRODUKSJONS TILBUD        

KR 1190,-  ordinær pris 1990,-

Ut oktober

Østbø
Mo Veiservice

Coop Obs

E6

Plantasjen

Norconsult
Vi har flyttet 
til nye lokaler!
Du finner oss på Vinkelen, 
Halvor Heyerdahls vei 4, i 
samme bygg som Norconsult.



PRISGARANTI på INNKJØPSPRIS (spotpris) 
og på FASTPRIS ved framvisning
 av tilbud fra andre leverandører.

Ta kontakt med oss for BEDRIFTSAVTALE: 
Lars Andreas Østvik, telefon: 901 99 976 

Helgeland Kraft AS  I  www.helgelandkraft.no
Kundesenter: 75 10 00 33 I kundesenteret@helgelandkraft.no

Følg oss på Facebook
www.facebook.com/helgelandkraft

Helgeland Kraft AS  I  www.helgelandkraft.no
Kundesenter: 75 10 00 33 I kundesenteret@helgelandkraft.no

Følg oss på Facebook
www.facebook.com/helgelandkraft

VI TÅLER SAMMENLIGNING MED ALLE
                        – GARANTERT konkurransedyktige priser!  

PRISGARANTI 
FOR BEDRIFTER



STØRST PÅ OPPLEVELSER STØRST PÅ OPPLEVELSER 
I HEMAVAN TÄRNABY

www.hemavan.com
 +46 (0)954 30500 info@hemavan.com

Vi ligger midt i Hemavan. 
Overnatting, konferense, mat, 
pub og aktiviteter i alle former.
Vi har åpent året rundt.

Hjertlig velkommen til Trolltunet!
Hilsen Stig Strand m/personale

BESTILL 
LUNCH-LUNCH 

KONFERENSE
1100 KR PP

FRAM TIL 18/1

Vårt team utvikler brosjyrer/årsmeldinger som forteller 
ditt budskap på en ny og engasjerende måte, både på 
digitale og trykte fl ater. I alle våre prosjekter ser vi på 
hva som vil gjøre at din bedrift vil skille seg ut fra dine 
konkurrenter på en positiv og unik måte. 
For referanseprosjekt, se vår webside.

Kontakt oss i dag for en prat om dine muligheter!
412 30 296 | www.spirenett.no | post@spirenett.no

BROSJYRE



NYE OPEL VIVARO

KLASSENS LAVESTE FORBRUK.
Vi har snart gleden av å presentere den helt
nye Opel Vivaro. Garantert til 200.000 km.

Nye Opel Vivaro
uten mva fra kr:

246.279
(levert Mo i Rana)

opel.no
CO2 utslipp fra 120 g/km. 4,5l/100 km. Gjelder drivstofforbruk og utslipp blandet kjøring. 
Euro 5. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr. Importør Opel Norge AS.    Velkommen til Blåbærveien 8   |   www.bilalliansen.no   |   Tlf:  751 27 6 15  

Lik oss på facebook!

VIVARO

Kommer til
 Rana ca.

1. november. 

 Kalenderen Nordland 2015:

Profilering som 
virker hele året
Flotte bilder, lekkert og luftig design og et  
informativt og praktisk kalendarie legger tilrette  
for at ditt budskap får virke igjennom hele året.
En julegave til dine viktigste kunder, leverandører og ansatte? 
3 Flotte bilder fra hele Nordland.
3 Stort kalendarie for god oversikt, og god lesbarhet.
3 Plass til egne notater.
3 Viser neste og forrige måned.
3 Viktige dager, flaggdager, navnedager og månefaser.

Fra kun 44,- pr. kalender:

David André 
Erichsen
Grafisk designer

– Kontakt  
meg, så  
hjelper jeg  
deg med  
å utforme  
budskapet!

Æ�Gå inn på bit.ly/nordland2015 for å bla i kalenderen

sp isser  d i t t  budskap

Telefon: +47 970 35 284
Epost: david@daesign.no
facebook.com/daesign

Antall: 50 100 200 300 500 1.000

Pris pr. stk: 86,- 73,- 64,- 57,- 49,- 44,-
Sum totalt: 4.300,- 7.300,- 12.800,- 17.100,- 24.500,- 44.000,-

Priser inkluderer frakt til én adresse i Norge, samt grafisk utforming av budskapsfelt. For utsendelse  
av enkeltkalendere i embalasje, utsendt iht mottatt adresseliste, be om tilbud. Priser eks mva.

Tekniske data: Kvalitetstrykk på glanset papir, spiralisert sammenbinding og hullet for opphenging.   
Format: 31,8 cm x 23,5 cm + budskapsfelt 31,8 x 5 cm. På vegg ca 31,8 cm x 52 cm.

Vi lager også kalendere for deg som ønsker egne bilder og valgfritt format.

27 1 2 3 

28 6 7 8 9 10 8

29 13 14 15 16 17 9

30 20 21 22 23 24 0

31 27 28 29 30 

32 4 5 6 7 

JUNI 2015
  M T O T F L S

 23 1 2 3 4 5 6 7
 24 8 9 10 11 12 13 14
 25 15 16 17 18 19 20 21
 26 22 23 24 25 26 27 28
 27 29 30  

AUGUST 2015
  M T O T F L S

 31           1 2
 32 3 4 5 6 7 8 9
 33 10 11 12 13 14 15 16
 34 17 18 19 20 21 22 23
 35 24 25 26 27 28 29 30
 36 31  

MANDAG

JULI 2015
TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

Torgrim
Torgunn

Mildrid
Melissa
Mia

Margareta
Margit
Marit

Marita
Rita

Håvard
Hulda

Solfrid
Solrun

Johanne
Janne
Jane

Reidar
Reidun

Sunniva
Synnøve
Synne

Ask
Embla

Oddmund
Oddrun

Malene
Malin
Mali

Olav
Ola
Ole

Gøran
Jøran
Ørjan

Kjartan
Kjellfrid

Susanne
Sanna

Brita
Brit
Britt

Aurora
Audhild
Aud

Anita
Anja

Andrea
Andrine
André

Guttorm
Gorm

Kristine
Kristin
Kristi

Elin
Eline

Kjetil
Kjell

Ulrik
Ulla

Arnulf
Ørnulf

Jakob
Jack
Jim

Elias
Eldar

Mirjam
Mina

Gerhard
Gjert

Anna
Anne
Ane

■ H.K.H. Kronprins 
Haakon Magnus’ 
fødselsdag

■ Olsokdagen

■ H.M. Dronning 
Sonjas fødselsdag

NOTATER:

N O R D L A N D  2 0 1 5Havmannen, Mo i Rana.

Ditt budskap her



Ved innkjøringen til
Mo Industripark

www.inventumrtd.no
75 12 10 00

✓ KONTORMASKINER

✓ KONTORMØBLER

✓ KOPITJENESTER
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 jubileum

år
s

Upplev julens alla dofter, ljus och stämningsfulla atmosfär på Laisalidens 

fjällhotell. Njut av de goda sillarna, laxen, skinkan, den rökta rensteken, 

patéerna, revbenspjällen, Laisalidens egna björklövssnaps, desserterna 

och julkonfekten. Allt som hör till ett traditionellt hemlagat julbord,  

och lite till.... 

Varmt välkommen till oss!

Kliv in i värmen…

Julbord på Laisaliden

Julbord serveras från

lördagen den 15:e november 

till och med lördagen

den 20:e december.
 

Endast förbeställningar.

Bokning sker på telefon

0046-954-21100

Fortsatt i VEKST

-sikkerhet først
Telefon: 75 15 00 00 - www.secdata.no
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TRENGER du nytt KONTOR

HHO GRUPPEN fi nner de GODE og LANGSIKTIGE 
løsningene sammen med leietakerne

Liten eller stor, offentlig eller p
riv

at,
 vi

 ha
r l

ok
aler for dine behov

WWW.HHO.NO

Ta kontakt med oss i HHO GRUPPEN
på telefon +47 91 70 87 20 
eller +47 75 12 70 60

HHO

Returadresse: Ranaregionen Næringsforening, Boks 500, 8601 Mo i Rana

B


