Nyetableringer per
31.03 2017
Rennesøy : 6 ENK, 4 AS, 1 FLI
Finnøy:

7 ENK, 7 AS, 1 FLI

KVITSØY: 1 ENK
Kilde: Purehelp - Enk=Enkeltpersonsforetak,
FLI= lag/org, AS=Aksjeselskap, SA=
Samvirke, DA=Delt ansvar

Mars 2017
www.synligogstolt.no
på Talgje var imponerende, og ikke minst
svært viktig, ikke bare for en framtidig
storkommune, men også for Rogaland som
fylke.
Rogaland fylkeskommune v/
næringsavdelingen og Arne Berge, som har
vært en viktig og sentral samarbeidspartner
for å realisere havbruksparken, fortalte også
politikerne om viktigheten av å få etablert
det som nå kan bli Norges første
havbrukspark for marine arter.

Asbjørn Drengstig, daglig leder i Rogaland Havbrukspark
presenterer havbruksparken for næringspolitikere i
Stavanger kommune. Foto: Heidi Skifjell

Tommel opp for Rogaland
Havbrukspark AS.
Representanter fra styret i Ryfylke
Næringspark, inkludert daglig leder Asbjørn
Drengstig fikk inspirerende tilbakemelding
fra politikerne i Stavanger da havbruksparken
ble presentert for kommunalutvalg med
næringspolitikere i Stavanger kommune i
slutten av mars. Sentrale politikere i
Stavanger mente havbruksparken og det
arbeidet som blir gjort for å etablere parken

Som vi tidligere har presentert i «Nytt !» er
Ryfylke Rensefisk AS driveren i etablering av
Rogaland Havbrukspark og en 2000 m2 hall
er nå under bygging på Talgje. Hallen vil få to
etasjer hvorav Ryfylke Rensefisk skal
produsere rognkjeksyngel i første etasje og
det vil bli gitt plass til nye marine arter i sju
avdelinger i andre etasje, samt kontorplasser.
Hvis alt går etter planen vil det bli invitert til
åpning av Rogaland Havbrukspark under
Tomatfestivalen 19. august.
Ryfylke Næringshage er medaksjonær i
parken med 10% eierskap og vil ha en sentral
rolle i forretningsutviklingshjelp til bedriftene
som skal etablere seg i parken (
målbedrifter).

Luther med Latter til Utstein
Kloster.
I 2017 er det 500 år siden Martin Luther
startet reformasjonen, da han hengte opp 95
teser mot avlatshandelen på slottskirken i
Wittenberg. Det er trolig enkelthendelsen
som har preget Europa og Norge mest.

I hele 2017 reiser næringshagebedriften
Ryfylke Livsgnist rundt med forestillingen
«Luther med latter» - et historisk og
humoristisk skråblikk på hva Lutherdommen
har ført med seg gjennom 500 år i både
bygder og i byer.
19. mai kl. 19.00 settes forestillingen opp på
Utstein Kloster på Mosterøy. Både før og
etter forestillingen blir det salg av
Luthersuppe på Utstein Pilgrimsgard. Klikk på
lenken under for nærmere informasjon og for
bestilling av billett. Her finner du også
turneoversikten, synleg og stolt!!
http://www.ryfylkelivsgnist.no/index.php/over
sikt-over-forestillingar

og andre som
selger reiseliv i
regionen, eller
har
aktiviteter/ønsk
er å ha
aktiviteter i våre
kommuner
(Finnøy,
Rennesøy og
Kvitsøy) til å
komme for selv
å oppleve hva
vi har å by på.
Humoristen
Kristian
Arntsen vil underholde. Det blir servering av
suppe og salg av drikke.
Ytterligere informasjon finner du på lenken
under.
http://synligogstolt.no/onewebmedia/invitasj
on%204%20mai.pdf

Vannmadrasser for kyr har
positiv effekt.
Etter 6. mnd bruk av vannmadrass og
bevegelig nakkebom i fjøset til Jon og Astrid
Nærland på Finnøy, kan Tine-veterinær
Helene Sejerstad Bødtker og fagrådgiver
Arve Vignes slå fast at vannmadrasser har en
positiv effekt, spesielt for dyrehelsa til kyrne

Våryr samling i Rennesøy sitt
kuleste drivhus.
Ryfylke Næringshage ønsker velkommen til
Våryr samling på Helland på Rennesøy
torsdag 4. mai. På Helland ligger Rennesøy
sitt kuleste drivhus. Vi inviterer målbedrifter,
reiselivsbedrifter og matbedrifter m.fl til et
to-delt program. Vi starter kl. 16.00 med en
såkalt «speed- dating» hvor virksomheter
som deltar skal bli bedre kjent med
hverandre og knytte nettverk seg imellom.
Fra kl. 18.30 inviterer vi destinasjonsselskap

Nyhetsbrev fra Ryfylke Næringshage 2017

som har deltatt i en undersøkelse som er
gjennomført i fjøset.
Ryfylke Næringshage ønsker nå å få med seg
tre til fire melkefjøs for ytterligere testing av
effekten ved innstallering av Glad Q
( målbedrift) sine vannmadrasser og
bevegelig nakkebom.
Les rapporten fra Tine her:
http://www.gladq.no/
Følg Ryfylke Næringshage på

Side 2

