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løpet av februar, alle fra Vikevåg sentrum på
Rennesøy.
Ryfylke Apotek ( Ryfylke Apotek Rennesøy- ditt
apotek- søk facebook)

Ziggys frisørsalong ( Ziggys frisør- søk
facebook)

Studio A AS www.studio-a-rennesoy.no
Coop Prix Vikevåg
Ryfylke Næringshage ønsker målbedriftene
velkommen.
Sven Erik Renaa kommer til Tomatfestivalen i august

Nye målbedrifter strømmer på.
Ryfylke Næringshage har som mål i 2016 å
rekruttere 25 nye målbedrifter. Målbedriftene
skal kunne ha nytte av næringshagen sin
kompetanse, sitt fagmiljø og nettverk.
Vårt nye forretningsutviklingsverktøy,
Vekstsporet er et av tilbudene målbedriftene
får fra næringshagen. Målbedrifter er
eksisterende næringsliv som har som har mål
om å vokse og som har satt seg
utviklingsmål. De deltar i Siva sitt
næringshageprogram. I sist nyhetsbrev
presenterte vi fire nye målbedrifter. Nå har
det kommet ytterligere fire nye målbedrifter i

Alle målbedrifter i Ryfylke Næringshage
finner du ved å klikke på linken under:
http://synligogstolt.no/hjem/tjenester/m%C3
%A5lbedrifter.html
Vi kommer til å invitere alle våre målbedrifter
til en samling for å bli bedre kjent på tvers av
bedriftene, torsdag 26. mai fra kl. 17.0019.00. Det vil bli sendt ut invitasjon med
program.

Ryfylkeretter har fått ryfylkenavn
I forbindelse med årsmøte i Ryfylkealliansen
5. april, lanserte Ryfylke Næringshage sitt
omdømmeprosjekt «lokalmat- reiseliv» fem
ryfylkeprodukt med tilhørende navn.

På www.synligogstolt.no vil du finne bilde av
alle rettene, men her er navnene på rettene:
Grov Suldøl: Grov skive med skinka fra
Suldal.
Konge I Brød: Grov skive med røykelaks fra
King Mikal Salmon.
Stut i Brød: Grov skive med anguskjøtt fra
Røsslyngen Beitelag.
Fjellsnurr fra Ryfylke: Skinka fra Suldal
snurra i lefse.
Fjordsnurr fra Ryfylke: Røykelaks fra King
Mikal snurra i lefse.
Følgende utsalgsplasser har foreløpig satt
produktene på menyen:
- Kulp, Sand i Suldal
- Preikestolen Fjellstove, Strand
- Ryfylke Bakeri og Konditori, Jørpeland i
Strand
- Sjøberg Ferie, Østhusvik i Rennesøy
Målet er å få flere serveringsplasser i Ryfylke
til å sette produktene på menyen.

metodikken er prøvd ut på lokale grendelag i
Finnøy. Arbeidet som er gjort i Finnøy vil
resultere i håndboken «Grendelag som
utviklingskraft i lokalsamfunn» og denne
vil bli lansert under konferansen.
I tillegg til de tre prosjektene som skal
presenteres på konferansen, vil Arne
Bergsvåg (leder av samferdselsutvalget i
fylkeskommunen), Marianne Chesak
(fylkesvaraordfører) og Dag Jørun Lønning,
(rektor på HLB) delta. Ryfylkekokken Frode
Selvåg står for matserveringen og ordfører i
Finnøy Henrik Halleland åpner konferansen.
Få med deg konferansen og trykk på linken
under for nærmere informasjon og
påmelding.
http://www.rogfk.no/Arrangementer/Ja-tillevande-bygder

Nytt om Tomatfestivalen 2016
Sven Erik Renaa blir årets hovedgjest under
Tomatfestivalen 20. august. Renaa er kjent
for de fleste. Han og kona Torill, driver
Renaa Xpress, Renaa Matbaren og RE-NAA
restaurant, alle lokalisert i Stavanger. I
februar 2016 fikk RE-NAA som første
restaurant utenfor Oslo en Michelin- stjerne.
Sven Erik Renaa vil som hovedgjest på
Tomatfestivalen inspirere både eksisterende
og nye matprodusenter og serveringssteder i
vår region, samt publikum.

De fem Ryfylkerettene som nå har fått navn.

Håndbok for grendelag i Norge
er under utvikling.
Den 25. mai vil det bli arrangert en større
konferanse på Finnøy. Konferansen «Ja til
levande bygder» er et samarbeid mellom
Rogaland fylkeskommune og tre
utviklingsprosjekt i Rogaland. Ett av disse
utviklingsprosjektene har vært i regi av
Ryfylke Næringshage som i to år har jobbet
med å utvikle metodikk, politikk og verktøy
for ulike grendelag i Norge. En del av

Ryfylke Næringshage vil blant annet lage til
en matløype under festivalen. Potensielle
matutstillere kan allerede melde seg på som
utstiller. Andre produkt og tjenester er
selvsagt også velkommen somutstillere. Klikk
deg inn på nettsiden til tomatfestivalen (se
link under).
http://restaurantrenaa.no/index.htm
www.tomatfestivalen.no

