Nyetableringer per 28.02
2017
Rennesøy : 3 ENK, 1 AS, 1 FLI
Finnøy:

5 ENK, 5 AS, 1 FLI

KVITSØY: 1 ENK
Kilde: Purehelp - Enk=Enkeltpersonsforetak, FLI=
lag/org, AS=Aksjeselskap, SA= Samvirke,
DA=Delt ansvar
NB: Presentasjonen vi gjorde av nye virksomheter
per 31.01 .17 i sist nyhetsbrev var feil. Det var
dessverre skjedd en feil med systemet i
purehelp.no.

Februar 2017
www.synligogstolt.no
Næringshage og Kraftsenter Rogaland skryt
av kursgjennomføringen og konseptet.
Evalueringer fra næringshager som har
deltatt gir høy score 
VekstSporet har med arbeidet som blir utført
i Rogaland blitt en viktig satsing for
næringshager i hele Norge (46
næringshager). Kraftsenter Rogaland fikk fra
2016 ekstramidler fra SIVA til å utvikle gode
verktøy og program for næringshager i
Norge. VekstSporet er en av fire
verktøy/program som nå er under utvikling
og etablering.

Vel gjennomført kvalifisering i VekstSporet 15.-16. februar,
Gardemoen

Første kvalifisering i VekstSporet
er gjennomført.
Ryfylke Næringshage har som en del av
Kraftsenter Rogaland (næringshagene i
Rogaland) kurset og kvalifisert flere
næringshager i Norge i bruk av vårt nye
forretningsutviklingskonsept VekstSporet.
12 næringshager, fra Nordkapp i nord til
Lindesnes i sør har ved deltakelse på to
samlinger nå blitt de første av
næringshagene i Norge som har kvalifisert
seg. Nytt kurs blir tilbudt næringshager nå
før sommeren. SIVA (Selskapet for
industrivekst) gir Ryfylke

Kraftsenter i Rogaland samlet alle ansatte i
de fire næringshagene i Rogaland til samling
på Sand i Suldal i starten av februar.

Frokostmøte i februar.
15 personer var tilstede på frokostmøte i
næringshagen 23.februar. Tema var sosiale
medier v/ Tord F Paulsen, partner og fotograf
i reklamebedriften Holt&Paulsen.
Presentasjonen til Tord kan lastes ned på
www.synligogstolt.no
Frokostmøte torsdag 23. mars skal
omhandle budsjettering og økonomistyring
v/ Finnøy Økonomi. Sett av dato allerede nå,
fra kl. 0830-1100.

På våre frokostmøter bygger bedriftene
nettverk, i tillegg til faglig påfyll.

som har sendt noen tusen norske turister på

Nye målbedrifter siden sist.

Glamping er en drøm som har vokst frem

To nye målbedrifter har tegnet
målbedriftsavtale i løpet av februar. Dette er:
Norwegian Lobster Farm AS, se
www.norwegian-lobster-farm.com

deres drømmereise til Afrika. Ryfylke
etter mange reiser til flotte og unike camper i
Afrika. Drømmen var å starte en camp i
bushen i Afrika, men ettersom paret Lilleheim
liker seg godt i Ryfylke så modifiserte de
drømmen og skaper opplevelser her i

Rogaland Havbrukspark AS

regionen.

Ryfylke Næringshage ønsker bedriftene
velkommen i nettverket vårt.

Sammen med andre reiselivsaktører i både

Nytt reiselivsprosjekt under
utvikling.
Gründeren David Lilleheim i Topp Afrika AS
på Rennesøy er nå i gang med et helt nytt

Finnøy, Rennesøy og andre deler av
regionen, vil Ryfylke Glamping skreddersy
opplevelser som brylluper, jubileumsfester,
bursdagsfester, eventer og firmafester!
Bedriften søker også samarbeid med
potensielle nye samarbeidspartnere, så ta

lokalt reiselivsprodukt. Sammen med kona si

kontakt. Bedriften regner med og håper at

starter han i disse dager selskapet Ryfylke

også kunder av konseptet vil være litt

Glamping. Ryfylke Glamping tilbyr mobil

"galne" slik at de sammen kan skape den

luksuriøs, ny, spennende og glamorøs

unike opplevelsen med "det lille ekstra."

campingopplevelse?
Ryfylke Næringshage er spent på utvikling av
dette konseptet som du kan lese nærmere
om på www.ryfylkeglamping.no

Bygging av Rogaland
Havbrukspark er i gang.

Daglig leder i Ryfylke Næringshage Heidi Skifjell tester
senga i det første teltet som nå innredes for glamping.

David har vokst opp i Kenya og Tanzania og

På Talgje (gamle ferjeområdet) er
grunnarbeidet så å si ferdig for å kunne
begynne støpearbeidet for et 2000m2 bygg
som skal romme Ryfylke Rensefisk og nye
marine arter.
Rogaland Havbrukspark skal presenteres for
en knippe Stavangerpolitikere
(kommunedelsutvalg) i slutten av mars. Vi
håper da på full oppbakking fra politikerne
for det som skal bli Norges første
havbrukspark for nye marine arter.
Følg nyheter fra Ryfylke Næringshage på
facebook og på www.synligogstolt.no

har siden 2009 drevet reisebyrået Topp Afrika
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