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Historisk film

Det har blitt laget en 8 minutter lang historisk framstilling av 
Ranaindustrien gjennom 120 år. Filmen vises gjennom hele 
dagen på flatskjerm i første etasjen i Gammellaben. 
Ansatte gjennom mange år, som Fritz Solheim, Bjørn Bjørkmo, 
Ruth Selnes, Bodil Graven, og Inge Myrvoll har latt seg inter-
vjue og deler sine erfaringer fra prosessindustrien.
Filmen inneholder mye arkivfilm som ikke har vært vist 
tidligere. Det er fritt fram for alle å komme å se på den, den går 
kontinuerlig ved sittegruppa i inngangspartiet til Gammellaben 
(Kunnskapsparken). Filmen er produsert av MIP Info.

Biskopen besøkte MIP
Fredag 15. mars avla biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland et 
besøk Mo Industripark, i forbindelse med bispevisitas i Gruben menig-
het. Han hadde med prost Martin Kildal, ansatte i Gruben menighet og 
ved bispekontoret på omvisning i industriparken. I tillegg til rundtur 
med buss holdt informasjonssjef Ivar Hartviksen orientering om 
historien til Ranaindustrien og viste film fra dagens produksjon ved 
Celsa Armeringsstål AS:

Gravering til 
alle formål

Vi graverer på aluminium, plast, stål, 
messing, glass, magnetfolie etc. 

Vi kan også levere et bredt utvalg 

av profi lartikler med gravering.

Xpresstrykk AS
Koksverksgata 8, 8622 Mo i Rana
Telefon: 75 12 10 70 Faks 75 12 10 80
E-post: salg@xpresstrykk.no
www.xpresstrykk.no

utvalg 

Artic Cloud Data Center
Nylig besøkte statssekretær Tone Toften i fornyings- og adminis-
trasjonsdepartementet Mo Industripark for å bli informert om Artic 
Cloud Data Center av Inkubator Helgeland AS.
I et to timers langt møte orienterte daglig leder Thoralf Lian og for-
retningsutvikler Jan Erik Svensson i Inkubator Helgeland om planene 
rundt forprosjektet om et datalagringssenter - ”Artic Cloud Data 
Center”, i Mo Industripark.
- Hun virket overraskende positiv og syntes det var et svært spennende 
prosjekt. Det var et meget nyttig møte der hun også hadde med seg 
personer fra departementet som jobber med nettopp denne type spørs-
mål. For oss var det viktig å få informert om planene direkte. Departe-
mentet vil være en viktig støttespiller i videre arbeid med denne saken, 
i og med at de kan være en døråpner samt anbefale mulige investorer 
om å ta kontakt med oss, sier Lian.
Med på møtet var også Arve Knutsen, fylkesråd for næring i Nord-
land, ordfører Kai Henriksen, og tidligere ordfører Geir Waage.


