Mye spennende
på gang
Denne måneden har det skjedd mye
i omstillingsarbeidet. Tre store industriprosjekter er lansert, og interessen rundt det nye
utviklingsprosjektet for små og mellomstore bedrifter har vært overveldende, forteller ordfører Per
Swensen.

Ordfører og leder av omstillingsstyret,
Per Swensen.

Nyhetene fra omstillingsstyret den
siste måneden har vært oppløftende. Håpet er et titalls nye industriarbeidsplasser innen relativt
kort tid.

1. Norwegian Crystals starter testproduksjon av silisiumskrystaller i Glomfjord
Norwegian Crystals AS er et nystartet selskap, som med merkevarenavnet Artic Crystals har målsetting om å selge høykvalitets
monokrystallinske silisiumsskiver (wafere) og solcellepaneler
(moduler) til solindustrien. Norwegian Crystals har nå fått ﬁnansiering på plass for å gjennomføre neste fase, der det skal
fullføres påbegynte kvaliﬁseringsprosesser med målsetting om å
signere en eller ﬂere leveransekontrakter som kan danne grunnlag for ordinær drift. Ved ordinær drift og full kapasitetsutnyttelse vil selskapet ha behov for 50-70 ansatte ved fabrikken i
Glomfjord. For å sikre eksklusiv tilgang til fabrikken i Glomfjord,
har Norwegian Crystals inngått en opsjonsavtale med konkursboet til REC Wafer Norway AS.
2. Magnesiumfabrikk i Meløy
Meløy Næringsutvikling AS, ScanMag AS og svenske Swerea
Mefos har planer om å inngå samarbeid om testing og prøveproduksjon av magnesium i Luleå. Svenske Swerea Mefos er et
av verdens største halvoffentlige forskningsselskap som arbeider
med forskning, testing og pilotproduksjon innen mineraler,
malm og metaller. Man har sammen planer om å testprodusere
magnesium i andre halvdel av 2013 for å se om planene til
Meløy Næringsutvikling AS og ScanMag AS om å etablere en
magnesiumfabrikk i Meløy holder mål. – Dette prosjektet har
virkelig skutt fart, og internasjonale investorer er interessert i å
være med, sier Swensen.
3. Tilrettelegging for olje- og gassaktivitet på Halsa
Meløy kommune, Meløy Næringsutvikling AS og næringslivet i
Meløy har satt seg sammen for å utvikle en plan for tilrettelegging av service for olje -og gassvirksomheten i Meløy. Planen er å
tilrettelegge Æsøyneset for tjenester til olje-og gassaktivitetene
utenfor Nordlandskysten. Meløy kommune sammen med
næringslivet på Halsa arbeider nå med å utvikle et industriområde på 6-7000 m2 i tilknytning til den nye kaia på
Æsøyneset.
- På Halsa har vi brukt 20 millioner kroner på å etablere en dypvannskai, og området ligger gunstig til med en ﬁn innseiling. Et
eget driftsselskap for et slikt supply-anlegg er under stiftelse,
sier Swensen.
Andre nyheter:
- Stine Estensen er konstituert som leder for Meløy Næringsutvikling KF, selskapet som har det daglige ansvaret for omstillingsarbeidet.
- Det nye utviklingsprosjektet for små og mellomstore bedrifter i
Meløy ﬁkk en kjempebra start, da svært mange bedrifter deltok
på presentasjonsmøtet. – Dette er et svært viktig prosjekt for
Meløy. Vi har sagt at vi skal gå bredt ut, og det er et stort
potensial for vekst i det eksisterende næringslivet. Vi mener
dette prosjektet er et godt tilbud til bedriftene, og interessen
viser at mange ønsker å være med.

Neste møte i omstillingsstyret er 20. februar.
Les mer om omstillingen på
meloy.kommune.no/omstilling

