Nyetableringer per30.11
2016
Rennesøy (43): 10 AS, 25 ENK, 5
AVD 3 FLI

Finnøy( 42): 10 AS, 15 ENK, 9 FLI, 2
SA, 1 DA

KVITSØY(17): 8 AS, 5 ENK, 3 FLI, 1
AVD.
Kilde: Purehelp - Enk=Enkeltpersonsforetak, FLI=
lag/org, AS=Aksjeselskap, SA= Samvirke,
DA=Delt ansvar

November 2016

Tilsammen for våre tre kommuner er det så
langt i år registrert , 83 nye virksomheter

www.synligogstolt.no
med informasjon om ut på nyåret.
Nye målbedrifter som har kommet til i
november ønskes velkommen:
RabbelBabbel AS er et lokalt reklamebyrå
lokalisert i Finnøy. Selskapet er ny-oppstartet
og gir kunden tilbud om alt fra trykksaker,
foto, logo og profilmanual mv. Driveren er
Rita Lindås som har lang erfaring innen
reklame, blant annet for Stavanger Aftenblad.
Rita Lindås er invitert til frokostmøte i Ryfylke
Næringshage torsdag 26.januar kl. 08.3011.00 og vil presentere seg nærmere da.
Lik RabbelBabbel på facebook.

Det nærmer seg jul..
Det lakker og lir mot jul, og vi sender med
dette ut et siste nyhetsbrev for 2016.
Nok et travelt år går mot slutten. Et travel og
godt år, ikke bare for oss, men for de fleste
av våre målbedrifter også.. Ryfylke
Næringshage hadde blant annet som mål å
rekruttere 25 nye målbedrifter i 2016. Vi er
svært nære i å nå målet og vil ytterligere
forsterke rekruttering av målbedrifter i 2017.
Da vil det bli stilt større krav til bedriftene om
å delta som målbedrift hos oss, noe vi vil
komme tilbake

Rennesøy og Randeberg Rekneskapslag
SA har hovedkontor i Vikevåg og
avdelingskontor på Randaberg. Laget driver
med regnskap, noe som ligger i navnet.
Bli kjent med Rennesøy og Randaberg
Rekneskapslag: www.rennrekn.no

«Kraftssenter Rogaland» kurser
andre næringshager i Norge.
22.-23. september var Ann Kristin Helgeland
( Rogaland Ressurssenter)og Heidi Skifjell fra
Ryfylke Næringshage på Gardemoen og
kvalifiserte næringshager i Norge i å bruke

forretningsutviklngsverktøyet VekstSporet
som metode for målbedrifter. Med på laget
hadde vi Povl Nørgaard som har vært med å
jobbe ut konseptet. Nørgaard har jobbet i
prosjekt for Ryfylke Næringshage, et prosjekt
som resulterte i to håndbøker for grendelag i
Norge tidligere dette året.

av produksjonen blir eksportert ut av landet,
deriblant til Kina.
Kvitsøy Sjøtjenester AS har nettopp gått til
innkjøp av ny lastebåt. Selskapet frakter
rognkjeks og utfører miljøundersøkelser.
Ryfylke rensefisk på Finnøy er en
hovedkundene til selskapet.
Daglig leder og hovedaksjonær Bjarte
Espevik gleder seg stort over innkjøp av ny
fraktebåt, som igjen vil gjøre selskapet mer
effektivt.
Kvitsøy Sjøtjenester AS er kåret som
gasellebedrift i 2016. Ryfylke Næringshage
gratulerer.
Selskapet vil bli tilbudt målbedriftsavtale med
næringshagen.

God stemning på Gardemoen. Foto: Heidi Skifjell

Næringshagene tok godt imot det nye
konseptet som er hentet fra Danmark og
som nå er tilpasset Siva’s
næringshageprogram. Neste og siste samling
blir i februar 2017.
Oddrun Merete Reilstad Handeland i Ryfylke
Næringshage er en av de 25 deltakerne som
kvalifiserer seg i bruk av VekstSporet.

Nye bedriftsbesøk på Kvitsøy
Det var 1.desember klar for nye bedriftsbesøk
i Kvitsøy. Ordfører og rådmann i Kvitsøy
inviteres sammen med Ryfylke Næringshage
på en runde til lokalt næringsliv for å bli kjent
med muligheter og utfordringer.
Næringshagen forteller om sine tilbud
ovenfor eksisterende næringsliv.

Bjarte Espevik viser fram ny lastebåt. Foto: Heidi
Skifjell

Karmsund Maritim Kvitsøy var en av
bedriftene som ble besøkt. Selskapet har
hovedkontor på Karmøy og produserer deler
til røropplegg i oljeindustrien. Mesteparten

Det er i tillegg to bedifter fra Rennesøy som
er kåret til gaselle i 2016: Gangenes Vei (nr.
72) og Vestlandske Trailer import (nr. 208).
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Gaseller 2016
Kvitsøy Sjøtjenester AS er allerede nevn som
årets gasellebedrift ( nr.101)
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Det er Dagens Næringsliv som hvert år kårer
årets gaselle. Kriteriene er:
 Levert godkjente regnskaper
 Minst doblet omsetningen over fire år
 Omsetning på over 1. mill. det første
året
 Positivt samlet driftsresultat
 Unngått negativ vekst
 Vært aksjeselskap

Julegaver fra Rymat.
Lokalmat-nettverket Rymat har utviklet tre
ulike pakker for salg nå til jul. De tre pakkene
er av ulik størrelse og priskategori.
Nærmere info og kontaktinfo for bestilling
finner du på www.synligogstolt.no

Vi vil tilslutt ønske
alle våre
målbedrifter og
støttespillere, en
riktig god jul.
Følg oss på «faisbook»

Handle lokale produkter fra Ryfylke
Foto: Rymat

Finnøy Økonomi er 20 år.
Finnøy Økonomi inviterer til åpent hus fredag
16. desember. Da feirer selskapet 20 års
jubileum. Finnøy Økonomi vil også vise fram
en helt ny og moderne avdeling i Ryfylke
Næringshage på Judaberg.
Ryfylke Næringshage gratulerer og vil
selvsagt være med på feiringen den 16.
desember. Vi vil også være tilstede og vise
fram vår nye lokalitet i en utvidet
næringshage på Judaberg.
Alle er velkommen.
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