Nyetableringer per
30.04. 2017
Rennesøy : 8 ENK, 6 AS, 1 FLI
Finnøy: 13 ENK, 7 AS, 1 FLI
KVITSØY: 2 ENK
Kilde: Purehelp - Enk=Enkeltpersonsforetak,
FLI= lag/org, AS=Aksjeselskap, SA=
Samvirke, DA=Delt ansvar

Med fokus på
merkevarebygging- Kvitsøy.

Dronebilde: Asbjørn Drengstig, Simulering av
bygg: CIA AS

Rogaland Havbrukspark får
nødvendig tilskudd.
Vi har i de siste nyhetsbrev fra Ryfylke
Næringshage informert om etableringen av
Rogaland Havbrukspark og planene for
bygging på Talgje.
Nå har kommunestyret i Finnøy bevilget
nødvendig tilskudd for bygging av
betonggulv for den delen av bygget som skal
gi plass til nye arter- innovasjonsdelen i
andre etasje.
Svært gledelig er det også at formannskapet
i Stavanger kommune bevilget nødvendig
tilskudd fra Vekstfondet for bygging av syv
avdelinger, inkludert kontorplasser i
innovasjonsdelen.
Ryfylke Næringshage vil nå bruke ressurser
for å få på plass et veilednings- og
rådgivningstilbud til bedrifter som etablerer
seg i parken.

Ryfylke Næringshage og Kvitsøy kommune
inviterer næringsliv, foreninger,
lokalpolitikere m.fl. i Kvitsøy og ellers
interesserte bedrifter utenfor Kvitsøy, til en
samling på Hummermuseet onsdag 14. juni
kl. 10.00-16.00.
Tema: Merkevarebygging!
Vi har invitert Kenneth Hansen i Blaane
Guiding Great Brands som vil lose oss
gjennom dagen.
Kenneth Hansen
(bilde) er
forfatteren bak
boken «Eventyrlig»
,utgitt på forlaget
Gyldendal i fjor i
samarbeid med
den unge kokken
Karla Siverts og
Kenneth Hansens
forfatterkolleger
Øivind Hånes
(forfatter) og Mats
Widén (fotograf).
Kvitsøy og Brimse er to av plassene som er
med i boka.
Program og informasjon om påmelding er
lagt ut på www.synligogstolt.no

Målbedriften Chef Joakim er i
farten!
Chef Joakim Wiborg Moberg ble etablert for
litt over et halvt år siden og har hendene
fulle med arbeid, bokstavelig talt. Han har
nemlig hendene som arbeidsredskap og
lager ulike retter satt sammen i egen meny.
Nå i mai og juni har han fulle bestillinger,
både til konfirmasjoner, events, vennelag og
bryllup. Chef Joakim Wiborg Moberg er
lokalisert på Finnøy, men Chef Joakim har
vært svært aktiv i levering av mat til ulike
arrangement i Alchemilla-drivhuset på
Rennesøy. Han leier foreløpig kjøkken og har
en drøm om å lokalisere seg med egen base.
Bli venn med Chef Joakim Wiborg Moberg
på facebook og følg han der!!

næringsforeninger, interesseorganisasjoner,
målbedrifter og aktuelt nettverk. Det blir satt
opp buss. Program og informasjon vil bli lagt
ut på www.synligogstolt.no så snart det er
helt klart, i løpet av et par uker. Vil du melde
deg på allerede nå, klikk lenken under.
http://tomatfestivalen.no/kloke_hender_pam
elding.html
Sett også av lørdag 20. august. Vi kan love
mye aktivitet for store og små!!
www.tomatfestivalen.no
Lørdag 26. august er det Rennesøydagen

Aktuelle kurs, Skape.
Etablerertjenesten Skape arrangerer før
sommeren flere aktuelle kurs for bedrifter.
Sosiale medier
Salg og Service
Nettverksbygging
Lag profesjonell Webside
Budsjettering og økonomistyring
https://skape.no/kurskalender

Chef Joakim Wiborg Mobergmed de herligste retter.

Tomatfestivalen 2017.
I forbindelse med Tomatfestivalen 2017
arrangerer Ryfylke Næringshage fagturen
«Når den jordnære bonden blir utadvendt
verskap» fredag 18. august. Fagturen
erstatter vår tradisjonelle fagdag som vi har
pleid å arrangere tidligere år. Vi starter
fagturen på Talgje, med et besøk i Håvard
Skavlands store tomatgartneri. Videre reiser
vi til Tyskerhålene på Vignes, rundt Finnøy
med guide, før vi ender opp på Utsyn nær
Judaberg for lunsj og ulike foredrag.
Målgruppen for fagturen i år er politikere,
næringsdrivende, kommuneadministrasjon,

Nyhetsbrev fra Ryfylke Næringshage 2017

Generalforsamling i Ryfylke
Næringshage.
Tirsdag 23. mai kl. 12.00 vil det bli avholdt
Generalforsamling i Ryfylke Næringshage.

Bjerkreim besøker Ryfylke
Næringshage
Daglig leder i Ryfylke Næringshage var
tidligere i år på årsmøte i Bjerkreim
Næringsforening for å informere om
næringshagetilbudet vårt. Nå har
næringsforeningen satt ned en
arbeidsgruppe som besøker Ryfylke
Næringshage 24. mai og som vil se nærmere
på om det kan etableres en node av Ryfylke
Næringshage i Vikeså.
www.synligogstolt.no
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