Et begivenhetsrikt år
- Det har vært et begivenhetsrikt år for Meløy
med mange positive nyheter – takket være stor
innsats fra befolkningen, næringslivet og alle
som jobber med omstilling, sier ordfører Per
Swensen.
- 2013 har vært det første hele omstillingsåret for
Meløy, da store deler av 2012 gikk til organisering
av omstillingsarbeidet. Det er i år vi har sett at
ting begynner å skje, og at det er blitt lys i mange
vindu i Industriparken igjen.
- Selv om vi ikke har fått på plass så mange nye
arbeidsplasser som vi hadde håpet på ennå, så ser
vi at store etableringer kommer på plass. Industribyggene er solgt, og Bilfinger planlegger vekst i
nye lokaler. Norwegian Crystals er i gang og
Tocircle har fått på plass de første salgsavtalene.
Fjorårets næringsprisvinner Invis leverer meget
bra og vi har store forhåpninger til planene om
magnesiumfabrikk.
- I tillegg har omstillingsprosessen vist oss at det
ligger et stort potensial i det allerede eksisterende næringslivet. Disse bedriftene fortjener ros
for å ha tatt inn mange av de som ellers ville gått
arbeidsledige, og vårt SMB-prosjekt viser at det
fremdeles er et betydelig vekstpotensial blant
våre mange viktige små og mellomstore bedrifter.
- Vi merker oss også at det satses friskt innen fiskeri- og oppdrettsnæringen. Omstillingsstyret har
bidratt økonomisk til kjøp av mange fiskefartøy,
og med Aminors planer om oppdrett av flekksteinbit ser vi en ny spennende næring vokse fram.
- Det er mye positivt som har skjedd, og vi håper
og tror at 2014 blir året da vi får mange nye
arbeidsplasser på plass i Meløy. MNU og MU har
gjort en meget bra jobb, og vi går ut av 2013 med
langt mer optimisme enn vi hadde for ett år
siden.
Til slutt vil jeg ønske alle Meløys innbyggere en
riktig god jul.
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