Nord-Norge
må være mer
tilgjengelig

Sydvaranger
Gruve AS
konkurs

Nye fjes!

Styret i Sydvaranger Gruve AS besluttet onsdag 18. november å begjære selskapet
konkurs.

Nyansettelse Eiendom
Morten Loftfjell ansettes som prosjektleder i Eiendom fra januar
2016. Han kommer fra Momek Civil AS der han er prosjektleder for
byggeprosjekter og KHMS/HR ansvarlig.
Morten er utdannet ved HIST, inst. for maskinteknikk, studieretning
VVS, 1998.
Etter endt utdanning har han arbeidet i et rørleggerfirma med VVSteknisk rådgivning, prosjekter, varmepumpeanlegg og vannbårne varmeanlegg i perioden 1998-2008, 3 år i Drammen og fra 2001 i avdelingen her på Mo.
Fra 2009 har han vært ansatt i Momek innenfor byggsiden, som driftsleder, prosjektleder, daglig leder, etc.
- MIP AS har blitt en veldig synlig aktør også utenfor regionen. Jeg
ser frem til å begynne i den nye stillingen 2.januar, smiler Morten
Loftfjell.

Det fører til at mellom 350 og 400 ansatte mister arbeidet. Konkursen vil ramme hele Finnmark, og totalt vil nærmere 1500 arbeidsplasser bli berørt direkte eller indirekte av konkursen.
Det er de svært dårlige markedsforholdene, med lave priser på jernmalm siden 2014, som gjør at styret mener konkursen var uunngåelig.
Fra oppgangstidene, som begynte i 2004, ble det en periode med
historisk sett svært høye priser på jernmalm. Sydvaranger Gruve
AS ble gjenoppbygd og startet produksjonen i oktober 2009. For
halvannet år siden startet den globale nedturen i markedet for jernmalm, etter at den økonomiske veksten i Kina hadde bremset opp.
I 2014 hadde Sydvaranger Gruve AS et underskudd etter skatt på
om lag 1,14 milliarder kroner.

Gravering til
alle formål

Under Agenda Nord-Norge i Bodø presenterte administrerende direktør i MIP AS, Arve Ulriksen ulike strategier som skal til for at
Nord-Norge skal ha logistikkløsninger i verdensklasse.
Noen av de tingene var at grønnere transport må vektlegges, mer må
fraktes sjøveien, flaskehalsene må fjernes, Nord-Norge må bli mer
tilgjengelig og nytenking må til.
Les mer på nettsiden:
http://agendanordnorge.no/nord-norge-ma-ha-logistikklosninger-iverdensklasse/

Vi graverer på aluminium, plast, stål,
messing, glass, magnetfolie etc.
Vi kan også levere et bredt utvalg
av profilartikler 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

MIP AS holdt presentasjon

for ASEAN representert ved fire asiatiske
ambassadører

Canon imageRUNNER ADVANCE C350i

Mo Industripark AS ble invitert
til å holde en presentasjon for
noen ASEAN - representanter
bestående av ambassadører fra
Filipinene, Vietnam, Indonesia og
Thailand.

Egendefinerbar,
berøringsskjerm
på 17,8 cm
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Midtregate 10
8624 Mo i Rana

GULE SIDER nr 6 2015

Tlf: 40 00 46 12

6

2015

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) er en økonomisk og politisk sammenslutning av sydøstasiatiske nasjoner, som ble grunnlagt i 1967 av Indonesia, Malaysia, Filippinene,
Singapore og Thailand. De arbeider sammen for
blant annet utdanning, kultur, fredsfremmende
og økonomiske samarbeid. De fire ambassadørene representerer 690 millioner mennesker og et
spennende område med muligheter for industrielt samarbeid med asiatiske aktører.
Møtet ble arrangert av Nordland fylkeskommune ved seniorrådgiver Per Eidsvik. Han har
lenge jobbet med å legge til rette for samarbeid

mellom selskap i Nordland og Asia. Markedssjef
ved MIP AS, Jan Gabor holdt en presentasjon
sammen med en rekke andre norske selskap som
f.eks Poseidon, Norlense AS, og FIRST Scandinavia.

De fire ambassadørene fra ASEAN var meget godt
fornøyde med besøket. Bayani S. Mercado, ambassadør for filipinene, Dr. Le Thi Tuyet Mai, ambassadør for Vietnam, Yuwono A. Putranto, ambassadør
for Indonesia og Jukr Boon-Long, ambassadør for
Thailand.
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Bytt ut
skriveren din i
dag! og spar
penger!

Denne kompakte imageRUNNER ADVANCEskriveren for fargeutskrift i A4-format kan
brukes gulvstående eller på skrivebordet.
Den gir kommunikasjon med kvalitetsfarger
og holder informasjonen sikker. A4 maskin
med mulighet for serviceavtale !
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