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Org.nr: 914 768 934
BJÖRKLUND PHARMA AS, Toften
24, 8610 MO I RANA
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Innført i Foretaksregisteret:
09.01.2015
Stiftelsesdato: 24.12.2014
Næringsvirksomhet: Utvikling og
salg av kosttilskudd, naturmidler,

kosmetikk, og andre produkter
som naturlig faller sammen med
dette. Herunder å delta i andre
selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer,
eller på annen måte gjøre seg
interessert i andre foretakender.
Kapital: 30.000.00
Styrets leder: Geir Bjørklund,
Toften 24, 8610 MO I RANA
Daglig leder/ adm.direktør: Geir
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Bjørklund, Toften 24,
8610 MO I RANA

Org.nr: 914 741 734
GALLERI Z, KUNST OG FOTOTJENESTER AS, Langmoheia 12,
8626 MO I RANA
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Innført i Foretaksregisteret:
05.01.2015

Amerikanske dollar 7,61 - Euro 8,81 - Svenske krone

REDUKSJON: Mo fjernvarme har bidratt til sterk reduksjon av
CO2-utslipp i Mo i Rana. Foto: Privat

Melder om
betydelig
miljøgevinst
RANA: Uten Mo

Fjernvarme ville
byen hatt 20.000
tonn i økte
CO2-utslipp årlig.
Gøran Opanashchuk
goran.opanashchuk@ranablad.no
Tlf. 91 62 50 31

I 2014 ble det produsert 75,2
millioner kWh fjernvarme. Av
dette var hele 99,1 prosent gjenvunnet energi fra smelteverkene.
Dette melder Mo Fjernvarme AS
i en pressemelding.
Produksjonen av fjernvarme i
Mo i Rana er basert på gjenvinning av overskuddsenergi fra
prosessbedriftene, Fesil Rana
Metall AS og Glencore Manganese Norway AS i Mo Industripark.
– Fjernvarme brukes til oppvarming av bygg og forbruksvann, og erstatter i stor grad
oljefyring og elektrisk oppvarming. På denne måten spares
det lokale og globale miljøet for
utslipp av blant annet CO2, NOx
og SO2 fra fyringsolje. Hadde

man i stedet brukt oljefyring i
hvert enkelt bygg, ville det ha gitt
om lag 20.000 tonn økte CO2utslipp i Rana, i 2014, sier daglig
leder Terje Sund-Olsen.
Mo Fjernvarme leverer varme
til kommunale og offentlige
bygg, næringsbygg, hoteller, borettslag, svømme-/idrettshaller,
oppdrettsanlegg, samt tining av
gater og områder i sentrum.
Bedriftens varmeleveranser
tilsvarer det årlige varmebehovet til om lag 5.000 eneboliger.
– Fjernvarmeaktiviteten i Mo i
Rana startet i 1985, og gjennom
30 års utbygging er byen i dag
blant landets mest miljøvennlige
med tanke på energibruk i bygg,
sier Sund-Olsen.
Mo Fjernvarme AS er et datterselskap i MIP-konsernet. Selskapet eies av Mo Industripark
AS og Helgeland Kraft AS, med
henholdsvis 60 prosent og 40
prosent av aksjene.
Selskapet sin primære virksomhet er lønnsom gjenvinning,
distribusjon og salg av fjernvarme fra energiintensive bedrifter i Mo i Rana. Sekundært vil
selskapet gjennom datterselskap, aksjeinnskudd eller på
annen måte delta i energigjenvinning og fjernvarmevirksomhet andre steder.
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OLJEPRISER Sverre Klausen Finansdirektør i Helgeland Sparebank
mener at oljeprisene og utviklingen
i resten av verden gjør folk usikre
med tanke på økonomien.
Foto: Bjørn Leirvik/pressefoto

Undersøkelsen
■ 20 prosent av de spurte
svarte at de forventet en
dårligere privat økonomi.
■ Så mange som 50 prosent
forventer at Norge får dårligere
økonomi i året som kommer.
■ Halvparten av de spurte tror
at boligprisene øker.
■ 12 prosent tror jobben står
i fare.

ØKONOMI: Hans-Petter Skjæran, Banksjef i Sparebank 1 Nord-Norge, spår en bedre økonom

Usikre på pr
NORDLAND: Folk flest er usikre på privat-

økonomien i året som kommer. Banksjef
i Sparebank 1 Nord-Norge, Hans-Petter
Skjæran, mener derimot lave oljepriser
kan være positivt for helgelendinger.
Lisa Ditlefsen
Lisa.Ditlefsen@ranablad.no
Tlf. 91 60 30 65

Ifølge undersøkelser gjort av Respons Analyse for Sparebank 1, er
nordmenn pessimistiske til privatøkonomien i 2015. På grunn av de
lave oljeprisene og utviklingen i
resten av verden, forventer mange
dårligere økonomi i året som
kommer.
Sverre Klausen, finansdirektør i
Helgeland Sparebank, tror folk er

usikre på hvordan dette vil påvirke dem, og mener de fleste er
avventende.
Mange av de spurte mener også
at den norske økonomien blir lidende. Hele 49 prosent av de
spurte i undersøkelsen, tror Norge
kommer til å få dårligere økonomi
i året som kommer.
Gode forhold for industrien
På samme tid er lave oljepriser og
lav kronekurs positivt for industrinæringen. Det blir bedre forhold
for eksportnæringen, som er en

viktig bærekraft på Helgeland. I
tillegg har Helgeland lite sysselsetting i oljebransjen.
Med en god miks av offentlige
og private arbeidsplasser på Helgeland, kan vi bli mindre påvirket.
– Vi kan være en motkonjunktur til resten av landet. Vi er et
omstillingsdyktig samfunn, sier
Banksjef i Sparebank 1 NordNorge Hans-Petter Skjæran.
Han får støtte fra Klausen.
– Eksportindustrien får bedre
forhold. Vi har sett tidligere at
Helgeland har vært mindre påvirket, sier han.
– Vi er ikke like berørt av nedgang i oljepris, oljepris er en innsatsfaktor i Europa til produksjon,
og vi er en stor råvareprodusent til
industrien i Europa, sier Skjæran.
– Sannsynligheten er ganske
stor for at vi ikke vil merke like
mye til det i Rana, Hemnes og
Nesna området, sier han.

