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Trenger uredde
entreprenører
Bygdesamfunn kan ikke lenger
stole på dugnadsånden,
men trenger flere som
eventbonden Roy Eilertsen.
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Hjelp å få

Som gründer har du flere
å henvende deg til i Rana.
Oversikten finner du her.
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Kvinnene avanserer

Kvinnovasjon bidrar til å
skape trygge kvinnelige
ledere.
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Et medlemsmagasin fra:

LEDER

Kulturhus eller kongressal – ja takk, begge deler!
Flere alternativer har vært lansert, men vi har fortsatt ikke kommet i mål for
noen av delene. Ordføreren lover å komme med et forslag til høsten. Det er bra,
for tiden er overmoden for at gode strategiske beslutninger tas. Sist det ble
tatt ei stor kulturbeslutning var da Nordland Teater bestemte at de skulle bygge
teateret for Nordland i Mo i Rana. Det ble ferdig i 2005. Mange var i mot; det
samme var for øvrig flesteparten i Norge da Operaen i Bjørvika ble bygget. Vi
hører ikke mange som klager nå, og vi ser jo hvor viktig og bra det ble for Rana
og Norge.
Flere har planer om å bygge hotell i byen med stor sal, og Meyergården har
planer om å bygge ut kongressalen sin slik at den kan ta i mot større antall gjester.
RNF har arrangert Gallaria fem ganger i kongressalen. Infrastrukturen er på
ingen måte god nok i dag for et slikt arrangement, men det er det beste vi har
pr dags dato. Bedre kongressal er derfor viktig for RNF og en viktig vekstimpuls
for byen og regionen.
Vi har behov for nytt kulturhus, og skal dette realiseres i tilknytning til et
eventuelt hotell, må vi lytte til erfaringene andre har gjort. Samtidig må vi tilrettelegge slik at rammebetingelsene til det lokale kulturlivet blir best mulig
ivaretatt. Vi kan ikke akseptere at store kulturproduksjoner flyr/kjører raskt
forbi Mo i Rana fordi vi ikke har egnede lokaler. I tillegg må vi sørge for at
kulturhuset blir en viktig arena for utvikling av kulturlivet lokalt og regionalt.
I sommer var jeg så heldig å overvære store kulturproduksjoner hver kveld
sammen med 800 andre ferierende fra hele verden. Det var en opplevelse jeg
aldri vil glemme. Opera, rock, sirkus og dans i verdensklasse. Dette vil jeg oppleve
også i Mo i Rana på Helgeland!
Mange byer har ulike erfaringer med sine kulturhusløsninger. Mo i Rana må
lytte til disse erfaringene og skreddersy et opplegg tilpasset kommunen og regionens behov. Det viktigste med et kulturhus er at det skal presentere kulturtilbud, av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale miljøer, til glede for hele
regionen. Vi må få et bygg som er etter våre ønsker og som inneholder det vi
trenger og vil ha.
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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.

Næringslivets viktigste arena
Hvis du jobber i næringslivet, er RNF ditt viktigste nettverk. Her treffer du de
fleste og mest toneangivende næringsaktørene i regionen vår. Foreningen
arbeider aktivt for utvikling av regionen. Vi tilbyr faglig oppdatering,
sosiale møteplasser og ikke minst jobber vi mot det offentlige for
å skape best mulig vilkår for medlemsbedriftene.
Av 847 (en ansatt eller flere) bedrifter er 414 medlemmer i Rana Næringsforening (RNF) per august 2012. RNF er en interesseo rganisasjon for
næringslivet i Rana og omegn, og er den næringsforeninga med
størst prosentvis oppslutning i Nord-Norge.

Nye medlemmer siden sist:
Klaff • Nordland Sett Vaks • Bring Logistics • Clas Ohlson •
Elektro Mo
Totalt er vi nå 414 medlemmer.

LUNSJ SOM KOMMER
Elkem Salten informerer om forekomster av
kvarts i Nasafjell i Rana. Denne spennende
temalunsjer holdes 20. september. 13. september: Advokat Bjørn Immonen: Hvordan
vinne kontrakter med det offentlige: Fallgruver
og utfordringer i anbudskonkurranser.

NY I RANA
Flere butikker har åpnet i Rana i det siste året.
Blant annet Alvilde og Via i Kirkegata.
Clas Ohlson og Extra Leker ved siden av
Byporten. Jernia er tilbake på Mo, nå på Amfi
ved siden av Libris og Spiseriet. Bare Barn
og Fransa har også dukket opp i sentrum.

LUNSJER SOM VAR
I mai holdt Roger Ingebrigtsen et innlegg om nordområdemeldinga og Mo i Rana. Prosjektleder for
Nordic Business Link, Anita Andresen fra Bedriftskompetanse i Tromsø, presenterte NBL på lunsjen
i mai. Det er et samarbeidsprosjekt for å utvikle og
øke forretningsforholdet mellom de nordlige
regionene i Norge, Sverige og Finland. Prosjektet
fokuserer på en rekke ulike bransjer og skal tilrettelegge for grenseoverskridende samarbeid og nye
forretningsmuligheter. På den siste næringslivslunsjen
før sommeren var Rana Utviklingsselskap temaet.
De hadde fått fire nye medarbeidere og presenterte
både de ansatte og bedriften. De inviterte næringslivet og andre interesserte til dialog om forventninger
til RU i framtiden. Adm. dir. i RU, Henrik Johansen,
holdt innlegget.
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VAKKER OVER NATTA

Trenger UREDDE
ENTREPRENØRER
Bygdesamfunn kan ikke lenger
stole på dugnadsånden,
men trenger flere som
eventbonden Roy Eilertsen.

Etter at Norsk Sentrumsforum gjorde en omorganisering har ikke Rana kommune hørt noe
angående kåringen av Norges fineste blomsterby,
men det legger ikke en demper på stemningen.
– Det er klart at konkurransen var en ekstra
motivasjon, men selv uten konkurransen får vi
så mange fine tilbakemeldinger fra folk, turister
og næringslivet at det en glede å plante blomster
i Rana. Jeg har hørt om gjennomreisende som
kjører en ekstra tur innom Mo bare for å se byen
blomstre, sier gartneriformann i Rana kommune,
Anita Lauvås. Natt til 8. juni jobbet kommunalt
ansatte, dag- og natteravner og frivillige for å
trylle Mo i Rana om til en blomsterby. Kommunen
og Statens Vegvesen har mange bedd i sentrum.
Mange gårdeiere og butikker bidro også.

Side 6 - 10

OPPMUNTRINGSPRIS
I år fyller Rana Rotaryklubb 30 år og Mo i Rana Rotaryklubb 60 år. Som en del av markeringen har klubbene opprettet en årlig tildeling av Oppmuntringsprisen. Prisen skal gå til mennesker som etablerer og
utvikler positive ting i regionen. Rotaryklubbene var
enige om at Liv Karin Rørvik var en verdig vinner.
– I tillegg til at Liv Karin står bak SAKU og VAKU,
står hun bak mange andre kultur- og fritidstiltak
tilpasset funksjonshemmede. Rotaryklubbene har ved
tildelingen lagt vekt på Liv Karins filosofi om at alle
mennesker er like mye verdt, sier Rotary-guvernør,
Steinar Høgaas og deler ut en sjekk på 10.000 kr.
– Jeg vil gi pengene videre til SAKU 2012. Dermed
går det direkte fra hjerte til hjerte, sier Rørvik.

INTERNASJONAL SAMLING
Internasjonal nettverks- og informasjonssamling for
utenlandske arbeidstakere ble holdt 21. juni på
Stenneset. Tiltaket er i regi av Kunnskapsparken
Helgeland i samarbeid med Rana Voksenopplæring
og Rana Næringsforening.
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Hjelp å få

Som gründer har du flere
å henvende deg til i Rana.
Oversikten finner du her.
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STYREMØTE I RNF

Kvinnene avanserer

Kvinnovasjon bidrar til å
skape trygge kvinnelige
ledere.
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Et medlemsmagasin fra:

Mono, det ferske
magasinet du holder
i hånda, er næringslivets
eneste felleskanal
i distriktet – derav
navnet Mono. Her får
Rana Næringsforenings
medlemmer komme til
orde og du kan lese om
stoffområder som er
aktuelle for næringslivet
i Rana og omegn.

RNF legger alle styremøter (5 pr år) til interessante medlemsbedrifter. Bedriften presenterer
seg selv og tar styret med på en liten omvisning
før styremøtet begynner. Denne gangen ble
styremøte lagt til Nordic Comfort Products (NCP)
på Hemnes. – RNF gjør en viktig jobb med
å representere et samlingspunkt og danne
nettverk for næringslivet i både Rana og Hemnes.
En viktig sak er langsiktige og effektive samferdselsløsninger i regionen vår, noe som etter min
mening er svært viktig for at industrien her skal
være konkurransedyktig. Ny hovedflyplass og
oppgradering av E6 er også viktige prosjekter,
sier Svein Hjerpbakk, adm. dir. i NCP.

LUNSJer PÅ HEMNES
Èn mandag i måneden kl. 11.30 til 12.30
Helgeland Sparebank spanderer lunsj.
MANDAG 27. AUGUST
Bygdeutvikler Marit Valla, Hemnes kommune
”Fra Innovasjon Norges kontor i Paris til bygdeutvikler
i Hemnes.”
MANDAG 24. SEPTEMBER
Annfrid Olsen, Rana Utviklingsselskap. ”Tips til nyetablerere og de som vurderer å starte egen bedrift.”
MANDAG 29. OKTOBER
Advokat Bjørn Immonen. ”Hvordan vinne kontrakter
med det offentlige.”
MANDAG 26. NOVEMBER
Stig Frammarsvik, Rana Næringsforening.
”Workshop, veien videre med næringsforeningsarbeidet i Hemnes.”
MANDAG 17. DESEMBER
Ordfører Kjell Joar Petersen Øverleir.
”Hemnes som næringskommune.”

Rene ord for penga

Hva sier ungene i Moltekarten gårds- og naturbarnehage om høykonjunktur?
Ulf (5): Vi har ikke tid å svare på spørsmål. Vi må
jobbe!
Halfdan (5): He, he, he!

KOMPETANSE
14. juni holdt Frode Nilsen fra Leonard Nilsen & Sønner AS et foredrag både på Kompetansekonferansen i
regi av Kunnskapsparken Helgeland og på næringslivslunsjen til RNF. Et spennende, interessant og humoristisk innlegg om bedriftens historie og prosjekter rundt
om i verden. Han nevnte også at de satser på rettferdighet, derfor får alle i bedriften den samme bonusen.
Avslutningsvis spilte han av en film av en av Rana
Grubers store sprengningsjobber.

TALENT I RANA
I begynnelsen av juni ble det holdt audition for
Talent i Rana. De åtte som kom videre fikk opptre
på storscenen på nattåpent 21. juni: Marte Fagereng
magedans, Silje Kolåsæter sang, Iben Kirkhus og Elias
Lamo sang/gitar, Ylva og Eirin Langset sang,
Per Asplund beatbox, Våril Jensen sang/gitar, Stine
Pettersen sang/gitar og Aslaug Selnes Frogner – sang.
De tre beste av disse som får opptre på Verketfestivalen i september, er Elias Lamo og Iben Kirkhus,
Våril Jensen og Stine Pettersen.

Direktekontakt med næringslivet
RU ønsker å komme i dialog med næringslivet for å bedre
avdekke deres behov.
– Erfaring tilsier at arbeidsplassene lettest skapes gjennom å
utvikle eksisterende næringsliv. RU ønsker å ha en offensiv rolle
og ta direkte kontakt med næringslivet og offentlig virksomhet
for å kartlegge potensialet. Fra høsten vil de ansatte møte et
utvalg innenfor Ranas næringsliv og setter stor pris på de som tar
direkte kontakt også for å ønske selskapet velkommen til deres
bedrift, sier administrerende direktør, Henrik Johansen.
Selskapet vil vise effekt av arbeidet som gjøres og vil derfor
jobbe for å jevnlig dokumentere resultatene av arbeidet.

PLANLEGGER KARRIEREDAG
Kunnskapsparken har hatt et evalueringsmøte av Karrieredagen
2012. – Både vi hos Kunnskapsparken og våre samarbeidspartnere gleder oss til å ta fatt på planleggingen av neste års yrkes- og
utdanningsmesse, sier prosjektleder Monica Paulsen. Partene bak
Karrieredagen ønsker å sette i verk et tiltak i tett samarbeid med
skole, næringsliv og offentlige virksomheter der det informeres
om de utdannings- og karrieremulighetene som finnes på NordHelgeland.

Foto: Fredrik Holmin

KLATRENDE KARRIEREMENNESKER
31 deltakere inkludert guider fra Rana Spesialsport, var med da
Vivilheim arrangerte karrieretreff på Koks og guidet bretur på
Svartisen for medlemmer og partnere av Vivilheim.
– Vi arrangerte turen for å vi vise fram Helgeland «live». Denne
gangen valgte vi brevandring, neste gang blir det kanskje en helt
annen opplevelse som bidrar til positiv prat om det å bo her. Det
at næringslivet på Helgeland samarbeider om å vise fram det vi
har å by på; karrieremuligheter, boligmuligheter og fritidsaktiviteter, kan være med på å få flere til å bosette seg her når de er
klare for det, sier Trine Rimer.

bygdeutvikling

– Dugnadsånden er ikke som den en
gang var. Nå er det på tide at bygdefolk
begynner å se på andre konstellasjoner,
sier eventbonde og foredragsholder
Roy Eilertsen.

Fra dugnad
til business
Eilertsen driver med folk og fe på gården LivLand i Laukvika
i Lofoten, og han har holdt inspirasjonsforedrag i hele Norges land
de siste ti åra. Budskapet er klart; en suksessfaktor for å skape god
bygdeutvikling er samarbeid mellom næringslivet og frivilligheten.
Hører sammen
– Når man bor i utkanstrøk ser man at næringsliv og frivillighet
hører sammen. Vi er alle samfunnsborgere, men to ulike greiner på
den felles stammen som lokalsamfunnet utgjør. Dette har jeg preika
om i ti år, og begynner å få gehør, like til i egen bygd, ler Eilertsen.
Selv har han et godt eksempel i Norsk Tohjulstraktorfestival, som
han årlig arrangerer hjemme på gården.
– Her er LivLand gård en profesjonell aktør, som trenger innmari
mange folk for å arrangere festivalen. Vi inviterer venner og kjente
som kommer og gjør dugnad, og de får betalt gjennom at de er med
på noe de syns er artig. Overskuddet går i driftskassa til vårt sel-
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skap. Uten hjelp fra frivillige hadde festivalen
aldri latt seg gjennomføre, sier Eilertsen.
Samarbeid skaper arbeidsplass
Han refererer også til det motsatte tilfellet.
– Her i bygda arrangeres Laukvikdagan
årlig, et arrangement som kanskje etter hvert
er blitt for stort for bygda. Det sier seg selv
at 420 innbyggere med smått og stort får
problemer når det skal bakes 200 kaker til
arrangementet. I dette tilfellet vil det være
lurt å trekke fram tanken om at næringsliv
og frivillighet kan samarbeide, sier Eilertsen.
– Laukvikdagan er kjent for den høge standarden på maten. Kanskje er det nå tid for
Mye i media AS
Halvor Heyerdals vei 1, 8626 Mo i Rana
Rundingen ved Mo Industripark
Telefon:993 87499
www.myeimedia.no

Gjør næring
av galskap
Galskaperne startet for å skape
liv i bygda Hasselvika i Trøndelag. Nå har de NTNU som kunde.
– Å få være gjesteforeleser rundt temaet galskap ved NTNU viser at denne tenkingen
blir tatt mer og mer på alvor, sier Ken Robin
Sivertsvik.
Sammen med ranværingen Mats Nilsen fra
Båsmo, står han bak selskapet Galskaperne.
– Det begynte med et Bygdelivsverksted
med Livsverkene i bygda, der vi laget en 40
meter lang tankerekke. Her sto det et eller
annet sted at det var for mye alvor i verden –
og det ønsket vi å bekjempe. Dermed ble det
bestemt at Galskaperne skulle stiftes, forteller
Sivertsvik.

– Det er så mange som vil at deres bygd
skal være særegen, og mange tror at det
er bare å basunere ut at her er dugnadsånden best i verden. Men overalt hører
vi samme klang i rytmeboksen;
frivilligheten er ikke som den en
gang var. Derfor må det ses på andre
konstellasjoner, sier Roy Eilertsen.

å leie inn aktører for å opprettholde standarden? Med et arrangement her og ett arrangement der, så er det plutselig noen som vil
prøve å kjøre catering sommerhalvåret, og vips har en ny geskjeft
sett dagens lys. Dette er synergier vi må være åpne for og dra nytte
av, framholder han.

Tanken bak var å få positive historier fra
bygda ut på frivillig basis, men det hele utviklet seg ganske fort.
– Vi fikk stadig spørsmål om å holde foredrag om det vi holdt på med. Det viste seg at
det var et marked for oss, og nå ser det ut til
at det kan bli næring av dette. Vi tar det litt
pø om pø, men målet er en hundreprosentstilling i Galskaperne i Hasselvika, forteller
Sivertsvik.
De arrangerer blant annet HMS-kurs,
der de tar med alt som vanligvis glemmes
på tradisjonelle HMS-kurs. HMS står for
øvrig for ”Humor, mennesker og sko” hos
Galskaperne.
Et av oppdragene Galskaperne har hatt,
er vielse av et brudepar på Svalbard. Mats
Nilsen (t.v.) og Ken Robin Sivertsvik
iført sosiale antenner.

Bor smått, tenker stort
Denne tenkemåten er ennå ikke helt innarbeidet rundt omkring,
men stadig flere blir obs på mulighetene dette kan gi.
– Jeg er ikke sikker på at næringslivsaktørene er blitt flere rundt
omkring i Bygde-Norge. Men de som er virker mer profesjonelle og
reflekterte over hva som er deres mål. De bor smått og tenker stort!
Folk bytter ikke bare strikkasokker på julemarkedet lenger, men
skaper arbeidsplasser. Noen er også kommet opp på et sånt nivå
at de er fyrtårn som alle kan lære noe av, sier Eilertsen.

Mye i media AS
Halvor Heyerdals vei 1, 8626 Mo i Rana
Rundingen ved Mo Industripark
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Det kreative strategibyrået

Trenger uredde
entreprenører
bygdeutvikling

Træna er en av 15 kommuner som er med i studien
”Suksessrike distriktskommuner”.

Bygdesamfunn som klarer seg godt har mange uredde entreprenører.
Er du tilflytter, gjerne dame og ikke redd for dårlig rykte, kan du
få suksess i bygda. Oppfyller du ingen av disse kriteriene, kan du
likevel oppnå suksess. Men da med høy ”ikke bry seg om”-faktor.
Det kommer Geirmund Dvergsdal, forsker ved Møreforsking, fram
til i studien ”Lokalsamfunnsutvikling - frå dugnad til business?”.
Møtt med skepsis
– Kvinner er mer aktive i lokale utviklingslag enn menn, og kvinner uten lokal tilknytning er mer aktive enn kvinner med lokal tilknytning. Felles for både kvinner og menn med lokal tilknytning,
er mindre støtte fra eget lokalmiljø. De må bry seg mer med hva
sambygdingene tenker og mener, ifølge Dvergsdal.
Alle lokalsamfunn er det de er fordi noen tar større ansvar, er mer
kreative og vil mer enn andre.
– Vi finner mange livskraftige lokalsamfunn med ulike suksessfaktorer, men med det til felles at individuelle handlinger er og
har vært avgjørende for utviklinga, skriver Dvergsdal i studien.
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Nye øyne ser nye måter
Det viktigste er likevel evnen til å se
mulighetene til de lokale ressursene. Nye
øyne ser ofte ting på nye måter og makter å
gjøre nye koblinger.
– Åpne samfunn som har en samarbeids- og
samhandlingskultur preget av tillit, har jevnt
over en langt mer positiv utvikling enn samfunn med høgt konfliktnivå, klasseskille, mistro, mistillit og misunnelse, skriver Dvergsdal.
Svaret ser ut til å være at uredde entreprenører med sterke lokale og globale
nettverk er de viktigeste ingrediensene for
utvikling av lokalsamfunn.

Mye i media AS
Halvor Heyerdals vei 1, 8626 Mo i Rana
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Træna er en av 15 kommuner som er med
i studien ”Suksessrike distriktskommuner”.

God
distriktsutvikling
handler
ikke om
penger
Det er ingen sammenheng mellom en kommunes
økonomiske situasjon og hvor godt den lykkes
med å være attraktiv for bedrifter, besøkende
eller fastboende.

9
Skal utvikle
Hemnes
Marit Valla har tidligere arbeidet med å markedsføre Norge i Frankrike gjennom Innovasjon Norge.
Nå skal hun utvikle Hemnes kommune, gjennom
den nye stillinga som Bygdeutvikler.
– Dette er jo en helt ny stilling i Hemnes kommune,
og dermed «upløyd mark». Det å utvikle en bygd er
ikke noe én person gjør alene, så min rolle blir å
være en pådriver, inspirator, støttespiller og koordinator for alle som ønsker å få til noe i bygda. Jeg
er ikke redd for at det blir lite å gjøre, for det er veldig
mange ildsjeler i Hemnes og mange gode idéer og
prosjekter som bare venter på litt drahjelp for å
kunne slå ut i full blomst, sier Valla.

– Denne studien bør være en tankevekker for både sentrale og
lokale politikere, sier Halvor Holmli, direktør i Distriktssenteret.

Hun valgte å flytte tilbake til Valla i 2007, sammen
med mann og to barn.
– Da reiste jeg fra en spennende og hektisk stilling
ved Innovasjon Norges kontor i Paris, hvor jeg
i nesten 12 år jobbet med å markedsføre Norge i
Frankrike. Etter noen år med litt «roligere tempo»
som fransklærer i deltidsstilling, fristet det med nye
utfordringer og jeg likte ideen om å være med på å
utvikle Hemnes til noe enda mer spennende enn det
det er i dag, derfor søkte jeg på jobben, sier Valla.

Studien ”Suksessrike distriktskommuner – en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner”, kartlegger fellestrekk ved
distriktskommuner som har hatt den beste utviklingen de siste 10
årene. Det handler om roller og stedlig utviklingskultur, smådriftsfordeler, ildsjeler, egenskaper ved enkeltpersoner og kvaliteten på
samhandlingen mellom personer på tvers av både kommunal -,
privat – og frivillig sektor – men bare delvis om næringsstruktur.
– Funnene i denne studien reiser flere viktig spørsmål. Hvordan
utformer man en politikk som stimulerer ildsjelene, som fremmer
en offensiv utviklingskultur i lokalsamfunnene, og som ikke minst
stimulerer lokalsamfunnets evner til å ta tak i de gylne anledningene som byr seg? Utfordringen blir å omsette funnene i politikk
og offentlige virkemidler, sier Holmli.

Det er politikerne som legger føringer for hva som
blir satsingsområder framover, og i oktober 2012
skal den nye planstrategien for Hemnes behandles.
– Det er litt tidlig å si noe om hovedsatsningsområder ennå. Barn og unge, økt bosetting og
næringsutvikling - også innen reiseliv, vil nok være
sentralt. Jeg håper blant annet at kommunen, i
samarbeid med frivillige organisasjoner, næringslivet, kultursektoren og andre, skal klare å utvikle
Hemnes til en vekstkommune og klare å synliggjøre
alt det spennende vi har å tilby, sier Valla, som startet
i stillinga i august.

Dette er ett av funnene i studien ”Suksessrike distriktskommuner”,
i regi av Distriktssenteret, der Træna er en av suksesskommunene
som blir trukket fram.

Mye i media AS
Halvor Heyerdals vei 1, 8626 Mo i Rana
Rundingen ved Mo Industripark
Telefon:993 87499
www.myeimedia.no
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Økt trafikk

bygdeutvikling

Selv om konkrete tall på næringslivsturisme
ikke foreligger viser Nordnorsk Reiselivsstatistikk for 2011 en del av bildet; Etter noen års
stagnasjon og nedgang i forretningstrafikken
har stor aktivitet innen både privat og offentlig
sektor gitt en økning i forretningstrafikken på 8
prosent, samtidig som det har vært en økning
av ferie- og fritidstrafikken med 12 prosent.

Nina Rødahl Friis, daglig leder på Havblikk på
Nesna, får stadig flere forespørsler fra bedrifter
som vil ha opplevelser ute i distriktet.

Næringslivet i det blå
Oppmerksomheten rundt det å bruke penger på de ansatte er stigende. Da går gjerne
turen ut i distriktet, som for eksempel til Nina Rødahl Friis på Havblikk på Nesna.
For henne utgjør ”næringslivsturismen” store deler av hennes
økonomiske grunnlag på Havblikk, tidligere Nesna Feriesenter og
Motell AS.
Ser til Lofoten
– Den ordinære turistsesongen er jo på sommeren, men når det
gjelder næringslivsturisme er det full guffe resten av året. Det gir et
annet grunnlag for å drive her, sier Rødahl Friis.
Hun ser et stort potensial for videre drift. Kundene kommer fra
Mo, Mosjøen og Sandnessjøen.
– Ser vi til Lofoten, ser vi at der har de virkelig fått det til. De henter
gjester ikke bare fra nærmeste omland, men fra hele Norge. De har
klart å legge til rette for et produkt som er lett å handle. Der har vi
litt å lære, sier Rødahl Friis, og legger til at aktører på Helgelandskysten har et godt samarbeid når det gjelder produktpakker.

Vi kan reklame, media og kommunikasjon

Flere opplevelsesprodusenter
– Begrepet næringslivsturisme er brukt, men
det er ingen spesifisert kategori, sier avdelingsdirektør Geir Solheim i NHO Reiseliv
Nord-Norge.
Likevel er han ikke i tvil om at denne typen
turisme er en ting i tiden, og at stadig flere
tar med sine ansatte på opplevelser i regi av
bedriften for å bygge samhold.
– Det vi ser, er at det er en god vekst blant
bedrifter som leverer opplevelser. Alt fra øyhopping til rafting og klatring, sier Solheim.

Mye i media AS
Halvor Heyerdals vei 1, 8626 Mo i Rana
Rundingen ved Mo Industripark
Telefon:993 87499
www.myeimedia.no

kvinnovasjon

Trygge
kvinnelige
ledere
Kvinner som deltar på Kvinnovasjon får selvtilliten
og kompetansen de trenger for å avansere i stilling, ta
på seg styreverv, bytte jobb eller starte egen bedrift.
For tredje år på rad er Kvinnovasjon godt i gang. Britt Mari
Åkenes var i oppstartsfasen av enpersonsforetaket nysikt da hun
ble med på prosjektet. Nå har hun startet AS. Deltakelsen på
Kvinnovasjon har betydd mye.
På hugget
– Det passet helt perfekt. Jeg har fått utrolig god støtte. Det
å bygge opp en egen bedrift alene blir lettere når man møter flere
i samme situasjon, sier Åkenes. Hun fikk også god hjelp av Rana
Utviklingsselskap.
Bergit Svenning fra Statnett ledet an en av samlingene. Hun
fikk kvinnene til å presenterte hvilke utfordringer de støter på
i arbeidslivet og hva som kan gjøres for at jenter skal trives
i mannsdominerte yrker.
– Det var ekstremt nyttig å høre på! De var aktive og ville gripe
fatt i problemet. Jeg tror jenter generelt er mer på hugget for
å finne en løsning, sier mentor og tingrettsdommer Rolf Selfors
som var mektig imponert.
Viktige mentorer
– Erfaringene viser at deltakerne får nye samarbeidspartnere,
utarbeider forretningsplaner, får hjelp av RU, drar på jobbintervju, tar på seg styreverv, går inn i nye stillinger og kjøper opp
nye virksomheter, sier prosjektleder Tone Jakobsen ved Kunnskapsparken Helgeland.
Hver deltaker får tildelt en mentor, som skal følge dem tett under
programmet
– Mentorene på Kvinnovasjon hjelper, støtter, gir råd og skaper et
nettverk rundt deltakerne. De stiller opp gratis og er med år etter
år. Vi får tilbakemeldinger om at det gir dem veldig mye, forteller
Jakobsen.

fakta

Resultatene etter Kvinnovasjon 2011:
• 31 % har avansert i stilling eller byttet jobb.
• 63 % har tatt nye utfordringer. (I f.eks. egen organisasjon, søkt nye jobber etc.)
• 75 % føler seg mer kompetent til å ta styreverv.
• 63 % føler seg mer kompetent til å søke lederstillinger.
Kompetent vil her si at de har fått mer selvtillit og/eller mer kompetanse
Mye i media AS
Halvor Heyerdals vei 1, 8626 Mo i Rana
Rundingen ved Mo Industripark
Telefon:993 87499
www.myeimedia.no

Nytt syn

Gjennom nysikt tilbyr Britt Marit Åkenes mindfulness-/
oppmerksomhetstrening, stressmestring, oppmerksomhetsyoga og livsstyrketrening.
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Starter
samarbeid

Forvirringa over hvor man kan søke hjelp som
gründer eller utviklingsorientert bedrift kan være
stor. Her er en oppklaring.

Hvor skal
gründeren
ta veien?
Kunnskapsparken Helgeland

Sju ansatte
Lokalisert i Kunnskapsparken, Halvor Heyerdalsv. 48, Mo i Rana
www.kunnskapsparken.com
Utvikler kunnskap og kompetanse
– Kompetanseutvikling og stedsutvikling er våre to satsingsområder. Vi tilrettelegger opplæring ut fra arbeidslivets behov. Blant
annet driver vi åtte ulike bransjegrupper for å fange opp bedriftenes behov. Vi får stadig flere forespørsler om kurs og studier
lokalt, så folk skal slippe å reise bort for å få den nødvendige kompetansen. I denne forbindelsen jobber vi en del med gründerbedrifter. Når gründere skal ha kompetansepåfyll eller kontakt med
forskningsmiljøer bistår vi mer enn gjerne, sier Bjørn Audun Risøy,
daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland.
– Vi jobber også med utdanningstilbud for unge, og vi kobler bedrifter opp mot forsknings- og utviklingsmiljø. Vi jobber mye med
nyskaping i eksisterende bedrifter. Her går vi inn som rådgiver
og veileder tidlig i prosessen, hjelper med å skaffe finansiering og
kobler opp mot godkjente forsknings- og utdanningsmiljøer som
kan hjelpe videre.
Kunnskapsparkens andre hovedområde er stedsutvikling.
– Vi arbeider med tiltak for å sikre rekruttering av ungdom, og
skape økt bolyst på hele Helgeland, sier Risøy

RU, Kunnskapsparken Helgeland og Helgeland inkubator skal sammen med Rana
Næringsforening ha jevnlige samarbeidsmøter.
– Vi er et tyvetalls ansatte til sammen
som jobber for å få i gang ny aktivitet
og utvikling i samfunnet vi lever i. Vi må
utfylle hverandre, og klarer vi det og å trekke
i samme retning, har vi en unik mulighet for
utvikling som mange andre kommuner kan
misunne oss, sier Thoralf Lian, daglig leder
i Inkubator Helgeland.

Rana Utviklingsselskap (RU)
Sju ansatte
Lokalisert i Kunnskapsparken,
Halvor Heyerdalsv. 48, Mo i Rana
www.ru.no

Ressurssenter for
næringsutvikling
– RU er kommunens næringsetat og skal
være et ressurssenter for næringsutvikling
i Rana. Selskapet skal bidra til å skape nye
arbeidsplasser, sikre eksisterende og jobbe
med etablererbistand for gründere, sier
administrerende direktør i RU, Henrik
Johansen.
Hovedformålet med Rana Utviklingsselskap er å bidra til å skape nye arbeidsplasser.
Dessuten har RU en viktig rolle gjennom å
ta vare på gründere både gjennom etablererkurs, veiledning og legge til rette på
etablerersenteret.
– RU har konsulenter som kan bistå med
veiledning til gründere, etablerere og bedrifter i ulike faser av bedriftens livsløp.
Selskapet gir informasjon og veiledning,
hjelper til med utvikling av forretningsplan,
markedsplaner og analyser, er en nettverkog samtalepartner i tillegg til å gi tilskudd og
støtte etter mottatt søknad. Ru har et eget
etablerersenter i Blåbærveien med ti kontorplasser. Her kan gründere og personer
som ønsker å utvikle sine ideer få tilgang til
gratis kontorlokaler, veiledning og tilgang til et
sosialt miljø med andre i samme situasjon,
sier Johansen.

“Det kan være kjekt å vite at
uansett hvem du tar kontakt med
i virkemiddelapparatet, er målet
til aktørene å henvise deg til
riktig plass!”

Inkubator Helgeland

Fem ansatte
Lokalisert i Kunnskapsparken, Halvor Heyerdalsv. 48, Mo i Rana
www.inkubatorhelgeland.no
Jobber for industrien
– Vi er en regional industriinkubator, som opererer over hele Helgeland. De prosjektene vi jobber med skal ha minst nasjonalt – helst
internasjonalt – perspektiv og potensial. Vi jobber tett opp mot de
store industriaktørene på Helgeland, og bistår i deres utviklingsprosjekter. Vi skal være en pådriver, forteller daglig leder Thoralf
Lian ved Inkubator Helgeland.

Samtidig mottar Inkubator Helgeland offentlig finansiering, og bistår dermed ved
industrietableringer.
– I vår strategi ligger det også at vi skal gå
ut og tiltrekke oss større bedrifter og interessante aktører som kan se på Helgeland
som en attraktiv plass å etablere virksomhet.
Vi skal markedsføre og legge til rette mot aktører som vurderer å etablere seg i området,
sier Lian.

byutvikling

– Kommunen og gårdeiere må samarbeide
I Hamar har gårdeiere og kommunen gått sammen om å tiltrekke seg leietakere til sentrum.
– Sentrumsproblematikken handler ikke om konkurransen om kundene, men konkurransen
om leietakerne.
Dette sier Odd Midtskog, rådgiver innen sentrumsutvikling.
I Hamar er de i ferd med å fullføre sitt sentrumsutviklingsprosjekt.
Der er det lagt stor vekt på at det skal være enkelt for leietakere
å finne svar på hva som er tilgjengelig i sentrum, og hva planene
for området er, gjennom et foretak som har som oppgave å legge
til rette for dette.
– Gårdeierne går sammen om å starte et aksjeselskap, som skal
overta ansvaret for utleievirksomheten i sentrum. Det mest spesielle her er at kommunen har vært initiativtaker og har finansiert

prosjektet fram mot denne selskapsdannelsen. Gårdeierselskapet blir etablert til
høsten, så resultatet av det nye samarbeidet
er ikke synlig ennå, men vi forventer oss
mye, sier Midtskog.
Han skal bistå som daglig leder på deltid de
første månedene, til de finner formen og kan
finne en permanent driftsløsning.
– Det første man må tenke på i et slikt
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Tar ikke av på
Helgeland

Nord- og Midt-Helgeland er taperen i Norge
når det gjelder flytilbud i forhold til folketall og
næringsliv.

SENTRERT OM
SENTRUM

I begynnelsen av juni arrangerte RNF en sentrumskonferanse
der student Ann-Marit Tverå, byplansjef i Rana kommune, Sverre
Selfors, Nordland fylkeskommunes stedsutviklingsrådgiver Heidi
Ramsvik og rådgiver innen sentrumsutvikling, Odd Midtskog, holdt
innlegg. Det foreligger mange planer og meninger om hvordan Mo
i Rana by skal utvikles. Derfor samlet RNF aktørene i felles diskusjon. Over 100 deltakere satte av formiddagen denne dagen for et
sentrum i utvikling.

Det viser en undersøkelse som er gjort av antall
flypassasjerer i perioden 2002-2011.
• Bodø har en vekst i perioden som alene er
større enn den samlede års-trafikken på hele 		
	Helgeland.
• Molde har over fire ganger større trafikk enn
Mo i Rana – to byer på samme størrelse.
• Alta har over tre ganger større trafikk enn Mo
i Rana. Alta er mye mindre enn Mo i Rana både
når det gjelder befolkning, næringsliv,
og omland.

Hamar har tatt sentrumsutvikling
på alvor, og har opprettet et
samarbeid mellom gårdeiere og
kommunen.

Folketall som målestokk - antall reiser i 2011:
Nord- og Midt Helgeland: .... 3,6
Sør-Helgeland: ..................................... 8,0
Midtre Nordland: .......................... 14,4
Nordre Nordland: ............................. 8,5
Finnmark: .................................................. 11,8
– Markedet  øker betydelig i denne perioden. Den
store driveren innlands er stamrutene til SAS og
Norwegian tur/ retur Oslo. Det er også en prosentvis vekst på Helgeland, men antall flyreisende
begrenses av manglende lavprisoperasjoner til
og fra Oslo.

prosjekt er ”hvordan minimere ulempene for de som driver?”
Ta de som driver med på råd, og la dem få være med på bestemmelser, sier Midtskog.

Brønnøysund vokser mye på grunn av etablering
av direkteruter tur/ retur Oslo i samarbeid med
offshore-bransjen. Det har vært vekst på kortbanenettet i de regioner der det også er en stor
lufthavn, sier Henrik Johansen, daglig leder
i Polarsirkelen Lufhavnutvikling.

For å gjøre sentrum til etableringsarena er det en lang tiltaksliste.
– Alt må ikke gjøres på en gang. Det viktigste er at kommunen
og gårdeiere går sammen, og faktisk begynner å gjøre noe, sier
Midtskog.

Foto: Vidar Frøysaa

interiør

Gjenbruk i nye
Merete Karlsen ved Helgeland Offshore har valgt å bruke brukte møbler i de nye
lokalene. Latterlig synes noen, men Karlsen mener gjenbruk er trendy.
– Vi jobber med grønn teknologi og vi tar miljø på alvor. Da synes
jeg det er viktig å kjøre løpet helt ut med brukte møbler når vi
skulle innrede de nye lokalene. Det er så mye fint som folk kaster,
sier Karlsen, administrende direktør i Helgeland Offshore.
De fleste møblene hos bedriften er kjøpt brukt.
– Noen syntes at det var helt latterlig å ta inn brukte møbler i nye
lokaler hvor vi driver med ny, moderne teknologi, men for oss var
det naturlig å tenke miljøvennlig. Og gjenbruk er faktisk moderne
nå. Dessuten er det selvfølgelig lønnsomt å kjøpe brukt når man
starter opp en ny bedrift. Da er det viktig å tenke over hva pengene
brukes til, sier Karlsen.
Redesign
Spisebord og stoler, sofaene og sofabordene og alt av kopper og
tallerkener er kjøpt brukt. På kontorene er alt av skap og skrivebord kjøpt fra andre bedrifter som skulle kvitte seg med det.

– Det synes ikke at kontormøblene er brukt.
Viktigere ting som datamaskiner og datastoler er nye, sier Karlsen.
– Jeg ga tidlig beskjed til Askeladden om
hva jeg var ute etter. Dermed kontaktet de
meg om det kom inn noe av det som jeg var
ute etter. Jeg og mannen min har trukket om
noen av spisestolene og en kollega har malt
det ene spisebordet svart, forteller Karlsen.
Alt er ikke på plass i lokalene enda, men
Karlsen venter gjerne til hun finner det hun
er ute etter.
– Man må bare ha litt tålmodighet og bruke
litt tid, smiler hun.
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Interiørkonsulent Ellen Havdal gir tips.

lokaler

Ta på kundebrillene
Hvilket førsteinntrykk får kunden av bedriften?
Hvilke signaler vil dere gi?
Er deres bedrift “up to date”?
Her er noen enkle og billige grep som kan heve inntrykket.
Plakater
Fjern gamle plakater og unngå håndskrevne plakater.
Skilting
Kunden bør lett se hvor han/hun skal henvende seg.
Husk godt lys og korrekt informasjon.

Brukt hjemme, nytt på jobb
Daglig leder hos Askeladden, Grete Lian, tror mange forbinder nye
møbler med status.
– Det er mange private som er interessert i redesign, shabby chic
og 70-tallsretro. Vi har flere næringslivstopper innom som kjøper
brukt til eget hjem, men det er ikke blitt vanlig hos bedriftene enda.
Jeg kan ikke huske å ha solgt møbler til det private næringslivet
tidligere. Helgeland Offshore er nok en av de første, sier Lian.

Vinduer
Vask og fjern evt. gamle og ødelagte klistremerker.
Ute
Luk ugress, slå gresset og rydd.
Trenger fasaden maling eller reparasjon?
Inne
Viktig å ha det ryddig og ha god belysning.
Litt kan gjøre mye
En ny farge på en kontrastvegg, nye gardiner og et par
nye moderne stoler i en frisk farge kan gjøre underverker.
Det er viktig å oppdatere utstillingene. Brosjyrer og annen
informasjon bør være lett tilgjengelig. Sjekk at brosjyrene
er gyldige. En stor, flott lampe kan bli et fint blikkfang og en
stor plakat med god belysning kan presentere ditt nyeste
produkt.

nytt
om navn

JAN GABOR har begynt som daglig leder
i Miras Industripartner AS. Gabor kommer
fra stillingen som markeds- og forretningsutvikler i samme bedrift. Han har tidligere
jobbet som daglig leder i Helgeland Gass AS
og som konserndirektør i Miras Maintenance
and Modification. Han har utdannelse fra
Handelshøgskolen BI med utdanning i ledelse
og markedsføring.

STINA SKAALBONES er ansatt som kontorsekretær hos Nordland Teknikk AS som er
rådgivende ingeniører i byggeteknikk. Hun
har tidligere jobbet hos Miras AS.

RUNE AUSTVIK tiltrer 1. september i stillingen som rådgiver i Sparebank1 Nord-Norge
for Bedriftskundemarkedet. Austvik er nyutdannet siviløkonom fra Trondheim Økonomiske Høgskole.

Christel Halsen er ansatt som assisterende direktør ved Statens Innkrevingssentral
(SI). Hun begynner i stillingen 1. september
og blir direktør Per Waages stedfortreder
og nestleder på SI. Halsen er utdannet sivilingeniør fra NTNU. I 2003 ble hun ansatt
på SI etter noen år i Statoil. På SI har hun
ledet teknisk avdeling og vært leder av Driftssentralen siden 2011.

METTE MARIT BREIVIK startet som vikar
hos Spiren Design 18. juni 2012. Hun har utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo, NKF
Trondheim, og var en del av Farmhouse Norwegain Center i 2010. Senteret ble i sin tid
etablert av Moods of Norway som en sommercamp for unge designspirer.

SUSANNE FRANCO REMMEN begynner 1. september som ny kunderådgiver i
Helgeland Sparebank for personmarkedskunder på Nesna. Remmen har flyttet hjem
til Nesna med mann, barn, hest og hund etter
mange år med arbeid innenfor meglerbransjen i Spania. I det siste har hun jobbet som
forsikringsrådgiver ved Gjensidige på Mo.

EIGIL DÅBAKK ble ny adm. direktør i Molab
AS 13. juni. Han kommer fra stillingen som
markedssjef i Molab. Dåbakk har en doktorgrad i organisk kjemi fra Umeå Universitet.
Dåbakk er fra Mo i Rana, og har etter ferdig
utdannelse arbeidet med analytisk kjemi mot
prosess- og legemiddelindustri i flere år. Før
han kom til Molab var Dåbakk sjef for prosessutvikling ved GE Healthcare i Uppsala.

NINA HAALAND er ansatt som konserncontroller i det fusjonerte
RBBS AS/Sørra Bygg AS.
ØRJAN GRØNNING er ansatt som teknisk sjef hos Elektro Mo.
Han kommer inn på eiersiden med samme andel som Geir Frode Hansen. Han har tidligere jobbet som konsulent hos Norconsult i 7 år.
JIMMIE LANNÉR er ny kjøkkensjef på Tärnaby Fjällhotell, restaurant Backfickan og Pub Gäutan, i Tärnaby. Jimmie har lang erfaring fra
bransjen som kjøkkensjef, egen restaurant og lærerjobb på kokkeskole.
Lannér har også arbeidet med TV og radio i Sverige i flere år og driver
dessuten en populær blogg som heter ”Lannérs Köksblandning”.
MAGNUS ANDERSEN flytter fra Trondheim til Mo i Rana for å
jobbe som controller i økonomiavdelingen ved Helgeland Sparebanks
kontor på Mo fom. 1. september. Andersen er i dag controller innenfor
økonomiområdet i hotellkjeden Scandic. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høgskole med
fordypning i økonomisk styring.
MARTHE LENE HESTNES fra Kabelvåg er tilsatt som ny trainee
hos Helgeland Sparebanks avdeling for Risikostyring på Mo. Hun
begynner i jobb den 27. august. Hestnes er utdannet sivilingeniør
i fysikk og matematikk på NTNU i Trondheim. Hovedoppgaven
hennes er statistikk innenfor temaet tidsrekkemodellering og finans.

ELENA MARICHEVA har begynt som personalsjef i Miras Industripartner AS. Maricheva kommer fra Miras Multimaskin AS der
hun de siste årene har jobbet som personalleder. Hun har utdannelse i
personalledelse og kompetanseutvikling fra Høgskolen i Bodø og
høyere utdannelse innen pedagogikk fra Russland.
JIM INGEBRIGTSEN har begynt som prosjektkoordinator og
planlegger i Miras Industripartner AS. Han kommer fra jobben som
industrimekaniker Icon Offshore AS, har tidligere vært daglig leder
i Breeze Administrasjon AS og økonomisjef i SHMIL IKS. Han er
utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Bodø med tilleggsutdanning i
ledelse og markedsføring. Han har også teknisk utdanning og fagbrev
som industrimekaniker.
HEGE NYGÅRD er den nye rådmannen i Nesna kommune og tiltrer
stillingen i september. Nygård har vært ansatt i Rana kommune i 26
år der hun har jobbet med administrasjon, strategi, ledelse og service.
De siste to årene har hun vært leder for avdeling for servicetjenester.
Hun er utdannet innenfor økonomi og administrasjon og IKT samt en
master i ledelse fra Universitetet i Nordland.
GEIR FRODE HANSEN er ansatt som daglig leder for Elektro
Mo, som er et datterselskap av Elektrokonsernet i Bodø. Han kommer
også inn på eiersiden. Hansen har tidligere jobbet som leder hos Solar
Norge i 6,5 år.

BJØRN ALFRED IMMONEN begynner
hos NORD advokatfirma DA med virkning
fra 1. august 2012. Advokat Immonen kommer
fra Advokatfirmaet Thommessen as i Oslo og
arbeider i hovedsak med forretningsjus. Han
har særlig kompetanse innenfor offentlige
anskaffelser, fast eiendom og kontraktsrett
samt bred erfaring fra blant annet helse-,
energi-, industri- og transportsektoren.
Marit Valla er ansatt som bygdeutvikler i Hemnes Kommune. Valla er utdannet
innen reiseliv fra Høgskolen i Lillehammer,
har drevet flyktningmottak på Lillehammer/
Øyer samt jobbet i Olympia Utvikling. I perioden 1996 - 2007 jobbet hun med reiseliv hos
Norges Turistråd/Innovasjon Norge i Paris. De
siste årene har hun jobbet som fransklærer.
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Jo flere,
jo bedre!

Dyveke Jensen har sin utdannelse fra
Universitetet i Tromsø og kommer hjem til
Rana for å jobbe som tannpleier ved Stokke
Tannhelseklinikk fra høsten 2012.

n y i RN F
Marianne fredriksen har gått inn
som partner i Privatmegleren på Mo, etter å
ha vært trainee i Rana Næringsforening i ett
år. Marianne har over 10 års erfaring som eiendomsmegler hvor hun har jobbet 8 år i DnB
Nor Eiendom i Oslo og 2 år ved Eiendomsmegleren Helgeland. Hun er utdannet eiendomsmegler ved BI i Oslo.

PER BROCHMANN ble tilsatt som ny adm. direktør i Coop Helgeland den 26. juni. Brochmann har bred ledererfaring fra forskjellige
bransjer. Han er opprinnelig fra Narvik og kom fra stillingen som mediehusleder/adm. dir. i A-pressen Midt Norge og har tidligere blant annet
vært direktør i Rana Blad og Helgeland Arbeiderblad.
ANN JORID VIRIK har gått fra omsorgssjefstillinga i Rana
kommune til ny jobb som daglig leder i Rana Produkter.
JAN HUGO JAKOBSEN er ansatt som ny prosjektleder i det
fusjonerte selskapet; Rana Bygg og Betongservice/Sørra Bygg.
Jakobsen som er utdannet ingeniør, har vært daglig leder i Helgeland
Boligpartner, produksjonssjef i RUUKKI Construction Norge og
anleggsleder i Mesta Entreprenør. Jakobsen tiltrer stillingen senest
1. november 2012 ved selskapets avdeling i Sandnessjøen.
LENA KATRIN AAS tar nå over som avdelingsleder ved ISS Mo i
Rana. Hun har tidligere jobbet som driftsleder hos Haaland Elkjøp, og
daglig leder i Fiks Ferdig AS. ISS omfatter daglig renhold, vedlikehold
og innemiljø.
CHATRIN MICHALSEN HAGEN overtar stillingen som daglig
leder hos Friskhuset Mo i Rana. Hagen kommer fra stillingen som
avdelingsleder ved ISS Mo i Rana. Hun er utdannet pedagog og har
jobbet med barn i 22 år.

– Jo flere uteplasser, jo bedre. Da får folk
bestemme selv. Er det gode nok tilbud, kommer folk, mener Christian Stig Petersen,
daglig leder hos Koks.
– På dagen er Koks en kaffebar med små matretter.
På kvelden er det en gjennomført bar med storbypreg, forklarer Christian Stig Petersen.
– Koks er utestedet Rana har savnet! Det er en
fantastisk arbeidsplass og det er fint å se at kundene
våre er i alle aldre, smiler nestleder Janne Stine
Lillevik.
Utestedet, som åpnet i desember 2011, har holdt
konserter, vist fotballkamper og Melodi Grand Prix.
Ellers har Vinterlysfestivalen og flere fotografer vist
fram bildene sine på storskjermene.
– Vi vil gi andre mulighet til å vise seg fram. Det er
dessuten bedre for kunden, som får vite hva som
skjer i byen, sier Petersen.
Hvorfor meldte dere Koks inn i Rana Næringsforening?
– I en så liten by som Mo i Rana er vi avhengig
av hverandre. Det er viktig å være flere som jobber
sammen mot ett mål. Da er vi sterkere.
Hva ønsker dere at Rana Næringsforening skal
arbeide med?
– RNF bør fortsette å jobbe med byutvikling. Det
er bra at byen pusses opp for det har vært veldig
dødt i sentrum de siste årene. Da jeg drev Onkel
Oskar kom tyske turister og spurte om dette var en
spøkelsesby. Mange drar nok på hytta i helgene,
men jeg tror det er overdrevent å si at Mo er en
hytteby. Når for eksempel Verket arrangeres fylles
byen med folk. Jeg synes det bør skje mer i byen og
det bør skje oftere. Er det gode nok tilbud, kommer
folk, konkluderer Petersen.

Tekstannonse

God kommunikasjon
Rami Abood skonseng
fotograf
Eldbjørg Fagerjord 
kommunikasjonsrådgiver/prosjektleder

Rigmor nygård Hansen 
kommunikasjonsrådgiver/prosjektleder

s

God og målrettet
markedsføring bygger
på gode planer og klare
strategier. Mye i Media tar
utgangspunkt i kundenes
strategi og visjon for å få
fram budskapet.

f

H

– Det finnes et utall pr- og markedsvirkemidler og for en som ikke jobber med dette
til daglig kan det være vanskelig å holde seg
oppdatert, sier Elin Rønning, daglig leder i
Mye i Media.
– Mye i Media er en totalleverandør innen
kommunikasjon. Det betyr at vi kan bistå

kunden i hele prosessen, fra merkevareanalyse, til kommunikasjonsstrategi, markedsplan og ferdige markedsprodukter. Dette
vil legge et godt fundament for markedsføring og kommunikasjon, og underbygge
bedriftens strategi og mål og bidra til
å effektivisere markedsbudsjettet, sier
Rønning.

Mye i Media ønsker å hjelpe kundene til å
få et mest mulig effektivt markedsbudsjett.
– Med målrettet kreativitet ønsker vi å
utvikle kundene våre og skape synlige resultater. Hos oss får du mer enn pynt. Vi
jobber sammen i tverrfaglige team for å
oppnå best mulige resultater for kunden.

Mye i Media • Midtre gate 12, 8624 Mo i Rana
post@myeimedia.no • Tlf: 99 38 74 99

lønner seg!

logo/profil
web

myeimedia.no - MYME0001

spotpriS

Billigst over tid

e-spot

vår innkjøpspris
+ 1,1 øre / kWh
rimeligere er det
vaNskelig å få det

NB! Bedriftskunder med
stort
forbruk får individuelle avtaler.

HelgelandsKra ft AS I
www.helgelandskraft.no

I

Kundesenter: 75 10 00 33

I

kundesenteret @helgelandskr

Tone Gurendal
grafisk designer/prosjektleder

i M e dia

Tonje Vonstad 
markedskonsulent/prosjektleder

ye

Elin Rønning
kommunikasjonsrådgiver/daglig leder

M

aft.no

Dette gjør at produktene framstår helhetlige
og profesjonelle, sier Rønning.
Mye i media har gode samarbeidspartnere i
inn- og utland, noe som gjør bedriften i stand
til å være fleksibel og holde seg oppdatert på
nye plattformer og tjenester.

– Nøl ikke med å stikke innom oss i de nye
lokalene i Midtre gate 12, eller ring oss om
du vil vite mer! Vi byr på kaffe og en uforpliktende prat, sier Rønning.

Mye i Media • Midtre gate 12, 8624 Mo i Rana
post@myeimedia.no • Tlf: 99 38 74 99

Tekstannonse

Advokatene Kjellnø, Rognan & Valla har skiftet
navn til Nord Advokatfirma DA. Samtidig slutter
advokat Bjørn A. Immonen seg til firmaet og
kompletterer teamet med sin spesialkompetanse
innen forretningsjuss.

Nord Advokatfirma DA holder til i moderne
lokaler i tredje etasje i Nordlandsbank-bygget.
F.v. Toril Valla, Dan Erik Kjellnø
og Allan Rognan. Foran: Bjørn A. Immonen.

Skifter navn – henter ny kompetanse
Immonen har de siste årene jobbet for advokatfirmaet Thommessen i Oslo, ranket som
et av de beste forretningsjuridiske firmaer i
Norge, med noen av de største næringslivsaktørene i landet på kundelista. Nå skal
Immonen arbeide med forretningsjuss,

med særlig fokus på offentlige a nskaffelser,
fast eiendom, entreprise og alminnelig
kontraktsrett.
Røtter i nord
Beslutningen om å flytte nordover var et
bevisst veivalg.
– Vi ønsket oss nærmere familien. Siden kona
mi er fra Rana ble det naturlig å flytte hit.
Immonen kommer opprinnelig fra Hammerfest og var ferdig utdannet jurist ved Universitetet i Tromsø i 2005.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med
byen. Det virker som om det er mye positivt
som skjer her. Mo i Rana er en by som har
noe å tilby, det satses og man har visjoner for
å utvikle byen, mener Immonen.
Nytt navn
Navneskiftet som trådte i kraft 1. august,
skjer for å styrke merkevaren.
– Advokat Kjellnø har drevet advokatvirksomhet på Mo i 30 år, og dette utgjør
en solid plattform som vi skal bygge videre
på. Det nye navnet er også en konsekvens
av at vi har blitt mange i kontorfellesskapet. Navnet bærer seg, det signaliserer tilhørighet og at vi ser utover Helgeland, sier
advokat Toril Valla.

Forretningsjus
– Vi har spisskompetanse på mange ulike
områder og med Immonens særlige kompetanse på forretningsjuss, kompletterer vi
nå laget. Dette er viktig for at vi fortsatt skal
kunne tilby effektiv og kvalifisert juridisk
bistand. Samlet dekker vi nå de fleste fagområder. Vi vil også i fremtiden bistå privatpersoner, næringsliv og offentlige etater. Hvis
sakens kompleksitet krever dette, jobber vi
også tverrfaglig, sier Dan Erik Kjelnø.

Nord Advokatfirma DA • Nordahl Griegs gt 10 • Postboks 3 • 8601 Mo i Rana
tlf: 75 16 62 00 • faks: 75 16 62 09 • kontor@nordadvokatfirma.no

LEASING?

VI ORDNER LEASING FOR DE FLESTE DRIFTS- OG ANLEGGSMIDLER. TA KONTAKT MED DIN BEDRIFTSRÅDGIVER!

- EN KOMPLETT LOKALBANK

BE OM TILBUD PÅ
RIMELIG LEASING

Movano m. Mesterpakke

272 300,-

Combo Varebil

eks. mva

159 500,-

Vivaro m. Mesterpakke

eks. mva

243 500,eks. mva

NYTTEKJØRETØY

MESTERBILER FRA OPEL!
Perfekt for små og store bedrifter, håndverkere eller de med behov for bare to seter og stort lasterom.
Besøk Opel.no for detaljert utstyrsliste.

TLF. 75 12 76 15 - MO I RANA - WWW.BILALLIANSEN.NO
Co2-utslipp 129-126 g/km. Forbruk 4,9-4,8l/100km. Gjelder utslipp- og forbrukblandet kjøring. Euro 5. Frakt Oslo og lev. omkost. er inkl. Avbildede biler kan ha ekstrautstyr. Importør Opel Norge AS.

Ny og spennende butikk i Kirkegata 8
Bark • Polarull
Spicy Vanilla • Container • Ilse Jacobsen
Nordal • philippi • SIA • Caesar collection
www.spirenett.no

www.opel.no

en avdeling hos Rana Produkter

MYE I MEDIA - MYME0076

vi får felles arbeidsklær
frA 1. oktober 2012
vårt nye entrepenørselskap heter BOLT
Sammen skal vi møte veksten på Helgeland

sm@r b b s.n o
torbjor n@s o r ra .n o
www.r bbs.no
www.sorra.n o/bygg

LaisaLidens FjäLLhoteLL – en pLats att minnas

Høsten er tid for

FAGLIG PÅFYLL

Välkomna till vår konferensavdelning med panoramautsikt och trådlöst internet. Välj till några av våra
attraktiva aktiviteter eller helpensionspaket
– vi skräddarsyr efter dina önskemål.

Hos oss finns också en av fjällvärldens vackraste bastu & relax.

Aktuelle arrangement

Når

Instruktørkurs

4.– 5. september

Dialogmøte om ny FoU-strategi i Nordland

11. september

Kveldsstudier i regi av Folkeuniversitetet:
- Barne og ungdomsarbeider
- Salg-, service- og sikkerhetsfaget
- Prosjektledelse (helgesamlinger)
- Controller

Oppstart
5. september
5. september
29. september
5. september

“Artig å vite” med Finn Arve Sørbøe (for 10. kl og vgs)

26. september

Coachingkurs med Trine A. Dahlmo

26.– 28. september

Nysgjerrigper (for 6. klasser)

27. september

Praktisk ledelse (Mo i Rana/Mosjøen)

5. oktober

FoU-seminar for Bygg- og Anleggsbransjen

19. oktober

Informasjonsmøte for rektorer, rådgivere og kontaktlærere

23. oktober

Styrekurs med Krane, Helseth og Røv

5., 12. og 19. november

“Motivert og modig” med Lars Losvik for barnehageansatte

15. november

Konfliktarbeid med Karin Hjertaker

22. november

Se nettsiden for nærmere informasjon, eller ta kontakt på telefon 75 13 77 10
eller e-post; post@kunnskapsparken.com.
Kunnskapsparken Helgeland er motor, megler og møteplass for kompetanse og FoU.

Tel +46 954 211 00 • www.laisaliden.se

Samspill skaper vekst!

www.spirenett.no

Konferens med kvalitet

www.kunnskapsparken.com

Jeg garanterer
konkurransedyktige kraftpriser til

din bedrift
STRØM SJEKKLISTE:
✓ Påslag
✓ Historikk
på resultat
✓ Type produkt
✓ Faktura

Ta kontakt med din
lokale kraftleverandør for
konkurransedyktige priser og råd
Prisgaranti på spotpris og fastpris ved framvising av gjeldende
tilbud fra andre leverandører.

Lokal verdiskapning!
Lars Andreas Østvik, tlf. 75 10 04 23/901 99 976
e-post: lars.ostvik@helgelandkraft.no

Mediebyraaet.no

«Jeg har
ennå ikke
sett tilbud
vi ikke klarer
å matche på
fastpris og
spotpris.»

Spiren og SeNor inviterer til

MARKEDSDAG
Vi inviterer alle bedrifter
velkommen på markedsdag
i våre lokaler i Rundingen.
Vi vil presentere tidligere prosjekt,
svare på spørsmål i forbindelse
med din markedsføring, og vår
leverandør av markedsmateriell
har stand. Enkel servering.

11.SEPT
Halvor Heyerdahls gt 1
Kl 10:00 - 15:00

SPENNING FØR JUL!
Ønsker du å videreutvikle ditt firma med for eksempel
profil / web / brosjyrer / pakning / skilt / dekor
og trenger hjelp til å finne den rette veien? Vi ser på
dine behov og utvikler det som skal til for å lykkes med
markedsarbeidet. Ditt problem er vår utfordring!
Referanser og gode eksempler finner du
på vår hjemmeside.

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

• Proﬁler
• Brosjyrer
• Websider
• Reklameﬁlm
• Årsmeldinger
• Markedsmateriell
GODE TILBUD TIL
DE BESØKENDE!
Ønsker du å motta videre info
på mail, gi tilbakemelding til:
post@spirenett.no

r.FLBOJTLFUKFOFTUFS
r4UÇMLPOTUSVLTKPOFS
r"SNFSJOHTUÇM

XXXJNPTWFJTOP

Med KURS for
Med
ROGNAN
KURS
for ROGNAN
Med
KURS for
Med
KURS
for
ROGNAN

Apparatbehandlinger
-innerst i Saltenfjorden
-innerst
i Saltenfjorden
-innerst i Salte
-innerst
i Saltenfjorden
SORISA-SKINLIGHT - Kombinasjonsapparat

Et apparat med ﬂere behandlingsteknikker, f. eks
Diamantslip ca 0,5 t
550,Elektroporasjon Miljøfyrtårnbedrift
med
60
møtekapasitet
Som Miljøfyrtårnbedrift
med
60 rom og møtekapasitet
Som Miljøfyrtårnbedrift
med 60 rom og
møtekapasitet
Som Miljøfyrtårnbedrift med 60 ro
SomSom
Miljøfyrtårnbedrift
med
60rom
romogog
møtekapasitet
innslusing av produkt med roll on eller
maske
890,-

til 120
personer
arrangerer
vi givende
og og
opp til 120 personer arrangerer vi givendeopp
konferanser
til 120 personer
iopp
rolige
og
arrangerer
vi givende
konferanser
iopp
rolige
til 120
ogi rolige
personer
arrangerer vi given
tilopp
120
personer
arrangerer
vi
givendekonferanser
konferanser
i rolige

hyggelige
omgivelser.
I tilleggtil
til det
detdeltakere
faglige
kan
få underholdning
hyggelige
omgivelser.
I tillegg
til det faglige
kan deltakere
omgivelser.
få underholdning
I tillegg
til detI faglige
kan
hyggelige
få deltakere
underholdning
omgivelser.
I tillegg til det faglige
Skinlight er det mest løsningsorienterte
multi
funksjonelle
apparatet
innenhyggelige
hyggelige
omgivelser.
tillegg
faglige
kan
deltakere
få underholdning
eller opplevelser
i polar
natur -- fra
til hundekjøring.
hudpleie når det gjelder behandling eller
av slapp
hud, rynker,
dehydrert
hud
opplevelser
i polar
natur - fra
grottevandring
eller opplevelser
til hundekjøring.
natur -i fra
grottevandring
til hundekjøring.
eller opplevelser
i polar natur - fra grotte
elleri polar
opplevelser
polar
natur
fra grottevandring
grottevandring
til hundekjøring.
og pigmentforandring. For å ﬁnne den rette behandlingen for ditt behov ta kontakt med oss.
Helpensjonspakke
p.p. Helpensjonspakke
fra kr 995,Helpensjonspakke
fra kr 995,frap.p.
kr 995,p.p.

GRATIS HUDKONSULTASJON

345,-

Helpensjonspakke fra kr 995,Dagpakke
Dagpakke
kr 345,-krkr345,Dagpakke
345,-

Dagpakke

Bruk toget, reis GRØNT! Bare 2 timer fra Mo i Rana eller 1 time fra
Matis Hydreclat har vunnet hudpleiens
Bare 1 time fra Bodø,
Bruk toget,
20 min.reis
fra GRØNT!
Fauske
Bare
1 time fraBare
Bodø,
20 min.
Bruk
fra Fauske
toget,
eller
reis
Bare 1 time fra B
Bruk
toget,eller
reis
GRØNT!
1 time
fra Bodø,
20 min.
fra GRØNT!
Fauske eller
Bodø, er Rognan en kort og avslappende togtur unna!
“Oscar” for beste nyvinning/nytenking
2 timer fra Mo i Rana er Rognan en kort og2 avslappende
timer fra Mo2togtur
itimer
Ranafra
unna.
er Mo
Rognan
en er
kort
og avslappende
timer fra
unna.
Mo togtur
i Ranaunna.
er Rognan en kort
i Rana
Rognan
en kort og2togtur
avslappende
i apparater innen hudpleie. Gå inn på
Velkommen
til GRØNN konferanse
konferanse
påHotell!
Rognan
GRØNN konferanse
Velkommen
på Rognan
tilVelkommen
GRØNN
Hotell! tilkonferanse
på Rognan
Velkommen
tilHotell!
GRØNN
konfera
GRØNN
på Rognan
Hotell!
nettsiden Dermanor.no, og les mer.
Kontakt
oss
på
tlf:
75
69
00
11
eller
salgssjef@rognanhotell.no
Kontakt oss på tlf: 75 69 00 11 eller service@rognanhotell.no
Kontakt oss påKontakt
tlf: 75 oss
69 00
Kontakt oss på tlf: 75 69 00 11 eller s
på11
tlf:eller
75 69service@rognanhotell.no
00 11 eller service@rognanhotell.no

30 år

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

www.rognanhotell.no
· service@rognanhotell.no
www.rognanhotell.no
www.rognanhotell.no

www.rognanhotell.no

www.spirenett.no

Vi henter

alt av avfall

for din bedrift, og velger de

miljøriktige løsningene
for gjenvinning/gjenbruk.
Tlf. 75 19 82 20 | e- post: retura@haf.no

Arkiv
✓ Kopiering
✓ Kontormøbler
✓ Kontormaskiner
✓

Blåtur, Kurs,
Konferens, Kick-Off eller
Teambuilding i höst?

Välkommen till Tärnaby Fjällhotell!

Byt miljö och gör jobbet med inspiration
från fjällen. Bekvämt, nära och med
stort utbud av aktiviteter. Testa oss!
Kontakta oss för förslag inför hösten!

Ved innkjøringen til
Mo Industripark
www.myeimedia.no

www.rtd.no

+46 954 104 20 - reception@tarnabyfjallhotell.com - www.tarnabyfjallhotell.com

Glemt nøkkel?
Send den på SMS!
Yale Doorman er en ny elektronisk
lås for inngangsdører. Du velger
selv hvilken nøkkelløsning du vil
benytte; en sekssifret kode,
nøkkelbrikke, fjernkontroll eller en kombinasjon. Innebygget
døralarm. Enkle låsfunksjoner.
Taleinstruksjoner på norsk.
Muligheten for tidbegrensende,
midlertidige koder til håndverker,
barnevakt eller vaskehjelp.
Enkel installasjon.
Praktisk og enkelt.

Ring 751 545 55
for informasjon og bestilling!

Den nye elektroniske låsen fra en av verdens ledende leverandører av låser. Yale.
Markedsføres i Norge av TrioVing a.s. Se mer på www.yaledoorman.no

www.spirenett.no

™

Stenneset
Legg selskapet til

Vi tilbyr god stemning i unike omgivelser med
matopplevelsen i sentrum. La oss være ditt
vertskap og nyt en helaften oss oss!
Ta kontakt med oss så skreddersyr
vi ditt selskap etter dine ønsker.
www.stenneset.no • Tlf: 76 30 31 55

Mo i Rana Havn;
STAMNETTHAVNA og TRANSPORTNAVET
i skjæringspunktet mellom
Europaveiene E6 & E12, Jernbane og
Sjøgående Trafikk midt i Norge

Europavei 12 (E12) mellom Mo i Rana og Helsingfors - Nordic Logistic Corridor
Transportkorridor og utenlandsforbindelse til og fra Sverige, Finland og Russland.
Modulvogntog med lengde inntil 25,25 meter og en totalvekt på 60 tonn kan
kjøre på strekningen fra svenskegrensen til terminaler i Mo i Rana.

Telefon: 75 13 47 00 Telefax: 75 13 47 01
havna@rana.kommune.no www.portofmoirana.no

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

B

Nye næringslokaler?
HHO Holding tilpasser lokaler for kontor, handel og annen næring.
Interessert? Ta kontakt med oss på telefon 75127060 eller 91708720.

w w w.hho.no

