Nytt Momek-styre
Gro Kielland ble valgt til ny styreleder i Momek Group AS på
generalforsamlingen i selskapet i juni. Hun har lang erfaring
fra industri gjennom mange år innenfor olje- og gassbransjen,
blant annet som leder og styreleder for BP i Norge.
Gro Kielland er ny i styret, sammen med Thore Michalsen.
Michalsen er godt kjent fra lederstillinger innenfor industri
og næringsliv i Rana gjennom mange år, blant annet fra Rana
Utviklingsselskap AS og Eka Chemicals AS. Han var styreleder
i Helgeland Sparebank fram til i vår.
De øvrige styremedlemmene er Wiggo Dalmo (nestleder),
Jan Erik Rugland og Ole Hansen.

MIP-besøk til Lurøy

Momek-selskap
på flyttefot
Flere av Momek-selskapene har i flere år nå hatt tilhold i det
tidligere Elektrobygget i Verkstedløypa. Nå i sommer flytter
alle ut herfra.
Momek Civil AS flytter til Vika, til de tidligere administrasjonslokalene til Eka Chemicals. Momek Techteam AS flytter til
Rundingen, vis-a-vis BEST-stasjonen.
Momek Services AS, Momek Personell AS og Momek
Fabrication AS flytter til Momeks administrasjonsbygg, det
tidligere PreStål-bygget.

Hele ledergruppen i Mo Industripark AS besøkte Lurøy i juni.
De fikk møte kommunens ledelse i kommunehuset på Onøy,
der de særskilt ble informert om planer og muligheter på industriområdet Stokkvågodden og marmorforekomsten på Aldra.
Deretter gikk turen til Lovund, der det var møte med, og omvisning på produksjonsanleggene til Nova Sea AS, Aquarius AS og
Nordland Rensefisk AS.
Hensikten var å lære mer om muligheter og utfordringer for
kommune og næringsliv i Lurøy, samt drøfte spørsmål av felles
interesse. Besøket er en konsekvens av den vedtatte endring av
strategiske fokus for Mo industripark AS, der selskapet ønsker
å være langt mer utadvendt enn tidligere, blant annet gjennom
samarbeid med industri og næringsliv i nabokommunene. Mo
Industripark AS informerte også om egen drift og strategi framover.
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Vellykket samråd med Jonas Gahr Støre
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Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, besøkte Mo
Industripark 25. juni for samråd med industri og fagbevegelse i Rana. Her var et 40-talls representanter
fra industri og fagbevegelse til stede, der Jonas Gahr
Støre fikk presentert korte innlegg om dagens situasjon og utfordringer framover, knyttet til hvordan industrien i Rana ser på en sterkere miljøsatsing.
Presentasjonene ble holdt av adm. dir. Arve Ulriksen
i Mo Industripark AS, klubbleder i Jernverksklubben
Lars Frøysa, økonomidirektør Eivind B. Hansen fra
Celsa Armeringsstål AS, leder i LO i Rana og omegn,
Skjalg Iversen, og produksjonssjef Hendrik Strümpfer
ved Glencore Manganese Norway AS. Etter samrådet
ble det tid til omvisning ved stålverket til Celsa Armeringsstål AS.
Jonas Gahr Støre oppsummerte på sin Facebookside etter besøket at dette var en lærerik dag på en
industriarbeidsplass med markert fortid og spennende
framtid.
Han skrev blant annet: Som tillitsvalgt Lars Frøysa sa:
”Vi står midt i det grønne skiftet, det er ikke noe som
kommer et sted der fremme”. Godt sagt, og det viser
hvordan norsk industri, som er gode på omstilling,
gradvis tilpasser seg en ny tid hvor krav til miljø og
klima ikke er enkel sak men en ramme for virksomheten, skrev Jonas Gahr Støre.

Fra venstre: Arve Ulriksen, Mo Industripark AS, Rita Lekang, LO, Jonas Gahr Støre,
Arbeiderpartiet, Geir Waage og Linda Eide, begge Rana Arbeiderparti.

