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Østbø Rana 
med nytt behandlingsanlegg 
Det nye behandlingsanlegget for restavfall til Østbø Rana AS er 
så godt som ferdig for innflytting, etter at det forrige bygget brant 
ned i slutten av juni i fjor. I byggeperioden har Østbø Rana AS 
hatt midlertidig behandlingsanlegg i det tidligere produksjons-
bygget til Eka Chemicals i Vika.
Den nye sorteringshallen, som er laget av betongelementer, er om 
lag 1250 kvadratmeter stor. I hallen er det installert en pappresse 
på 50 KW. Pressa er av en type som også kan presse andre typer 
avfall og gjenvinningsprodukter. 
I tillegg til hallen etableres det en vaskehall med utskiller for av-
renning fra hele bygget. Østbø ser fram til å kunne åpne «nyan-
legget» medio august.

Alf A. Øverli 
overtar i RIT AS
Styret i Rana Industriterminal AS (RIT AS) har ansatt Alf A.   
Øverli som ny daglig leder i selskapet. Øverli vil tiltre stillingen 
innen 1. september 2015.
Alf A. Øverli overtar stillingen som daglig leder ved RIT AS etter 
Pål Høsøien. Øverli har lang erfaring fra logistikk, senest som 
logistikk- og infrastruktursjef ved Rana Gruber AS. 
Pål Høsøien fratrådte formelt sin stilling i RIT AS den 31. juli. 
Han skal først avvikle ferie, og i perioden. Til Alf A. Øverli overtar 
er Gunnar Rødsjø konstituert som daglig leder.

Styreleder Arve Ulriksen ønsker Alf A. Øverli velkommen som ny daglig 
leder i Rana Industriterminal AS.

Nytt styre i 
Mo Industripark AS
Ved generalforsamlingen i Mo Industripark AS ble 
Christin Kristoffersen valg inn som ny styrerepresen-
tant. Eigil E. Dåbakk gikk ut av styret.

Christin Kristoffersen er leder av Longyearbyen lokalstyre, som 
representant for Arbeiderpartiet. Hun har bakgrunn som forsk-
nings- og studieleder ved Universitetet på Svalbard. Som leder 
av Longyearbyen lokalstyre har hun ledet et omfattende utred-
ningsarbeid for videre utvikling av næringslivet på Svalbard, 
havnen i Longyearbyen, samt Svalbards rolle i forhold til aktivi-
teten i Barentshavet. Alt nedfelt i en strategisk næringsplan som 
fikk finansiering gjennom samarbeid med regjeringen.
Den nye styret har følgende sammensetning:
Arnt A. Krane, styreleder, Eivind B. Hansen, nestleder, Ståle A. 
Indregård, Øyvin Trønsdal, Christin Kristoffersen, Anette Skog 
Lillevik, og Trond E. Olsen, alle styremedlemmer.
Krane, Indregård og Kristoffersen representerer selskapets 
største aksjonær, Helgeland Invest AS. Hansen representerer 
aksjonæren Celsa Armeringsstål AS, og Trønsdal representerer 
aksjonæren Øijord & Aanes AS. Olsen og Skog Lillevik er an-
sattes representanter.
Personlige varamedlemmer til styret er: Håkon Stanghelle,  
Halvard Meisfjord, Kjell Sletsjøe, Marianne Steinmo, Asle             
Hjartøy, Cato Dåbakk, Solfrid A. Vatshaug og Randi Hovdahl. 


