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å få aktivitet i avdelingen og har blant
annet ansatt Oddrun Merete Reilstad
Handeland som er fysisk tilstede i
Rennesøyavdelingen hver torsdag for å
etablere tilbudene. Oddrun Merete kan
kontaktes på oddrun@finnoy.com eller
på tel. 993 81 032.
http://www.bygdebladet.no/index.php?pa
ge=vis_nyhet&NyhetID=8208&sok=1

Vejen kommune i Danmark er bevisst på å
markedsføre seg som en matproduserende
kommune.

Åpning av næringshageavdeling
på Rennesøy
15. april ble vår nye næringshageavdeling i
Kaihuset i Vikevåg endelig åpnet. Dagen
startet med et frokostmøte der Greater
Stavanger v/ mulighetutvikler Ola Førland
informerte om organisasjonen. Ordfører
Dagny Sunnanå Hausken gjennomførte så
den formelle åpningen. Avdelingen i Vikevåg
har fire kontorer til utleie, samt enkelte dropin kontorer og vi håper nå at det er interesse
for å etablere seg i disse kontorene. I tillegg
planlegges det ulike frokostmøter ca. en
gang i kvartalet. Vi har startet arbeidet med å
synliggjøre mulighetene for gründerbedrifter
i Rennesøy og håper tilbudet Rennesøy
kommune nå gir i samarbeid med Ryfylke
næringshage vil vise resultater på sikt.
Ryfylke næringshage satser egne ressurser
for

Samarbeidet med Vejen i
Danmark videreutvikles.
Ryfylke Næringshage arrangerte 5.-7. mai en
fagtur til Vejen kommune i Danmark. Dette er
den andre fagturen Ryfylke Næringshage
arrangerer til Vejen kommune, som ligger i
Syd Danmark ( områdene Syd Jylland og
Sønder Jylland) . Målgruppen for fagturen
var innen tema: helse, grendalagsarbeid,
næringsutvikling, kommunereform og
lokalmat.
Delegasjonen fikk besøke flere
lokalmatprodusenter, innovative grendalag,
sunnhetssenter med samlokaliserte offentlige
virksomheter, nord-europas største slakteri
Danish Crown, den politiske og
administrative ledelse i Vejen kommune,
næringsutviklingsselskapet Utvikling Vejen
og Landdistrikternes Fellesråd .
http://www.udviklingvejen.dk/
http://landdistrikterne.dk/
www.glejberg.dk

Samarbeidet som etter hvert er i ferd med å
etablere seg mellom Finnøy og Vejen, vil i
det følgende ha fokus på blant annet
følgende områder:
- Metodikk og verktøy i styrking av
eksisterende næringsliv.
- Markedsføring
- Reiseliv og lokalmat
- Metodikk og verktøy i styrking av
grendalags-og annet lagsarbeid.
- Organisering av næringsutvikling.
- Utviklingsarbeid i kommunen.

Gjengen fra Finnøy besøker Danish Crown, nordeuropas største storfeslakteri.

Fagdag med fokus på praktiske
arbeidsplasser og landbruk

SIVA støtter Ryfylke
Næringshage i metodikk for
forretningsutvikling.
Flere har etterlyst på hvilken måte
næringshagen kan hjelpe eksisterende
bedrifter i å vokse, at det er viktig også å ha
fokus på det eksisterende næringsliv og ikke
bare konsentrere seg om nye
gründerbedrifter. Disse uttalelser deler vi fullt
ut og med deltakelse i SIVA sitt
næringshageprogram er nettopp
eksisterende næringsliv i både Finnøy og
Rennesøy målgruppen. Vi har derimot savnet
god metodikk og et verktøy til bruk ovenfor
vårt eksisterende næringsliv, noe som vi nå
skal få på plass hos oss. Vi har testet
metodikken «Vekstdrive» ut på enkelte
bedrifter i Finnøy og Rennesøy, med såpass
gode resultat at vi nå har søkt SIVA og fått
tilskudd til å lage metodikken på norsk og
utvikle vår modell av dette konseptet, som
er hentet fra Danmark. Vi vil kalle konseptet
VekstSporet og har nå startet en sertifisering
av ansatte og konsulenter tilsluttet
næringshagene i Rogaland (4). 20.-21. april
startet sertifiseringen med en samling på
Finnøy. På www.synligogstolt.no kan du lese
en kort beskrivelse av hva metodikken går ut
på. Vi vil fra ca. september/ oktober 2015
starte arbeidet med å markedsføre og
synliggjøre metodikken. Målet er å styrke
eksisterende næringsliv i kommunene våre.

Programmet for fagdagen Kloke hender tar
grep, ligger nå ute på
www.tomatfestivalen.no .Her kan du også
melde deg på.
Bjarne Brøndbo i DDE, styreleder i Nortura
Sveinung Svebestad, Jens Strøm i BAMA og
matskribent Borghild Fiskå kommer. Det gjør
også flere av våre regionale-og sentrale
politikere. Kommer du? Selvsagt gjør du det!!
Sertifiseringen i forretningskonseptet VekstSporet
har startet, her v/ næringshagene i Rogaland.

Synleg og stolt! Månedens
gründer – Røsslyngen beitelag.
Røsslyngen beitelag på Rennesøy utvikler
statdig nye produkt og finner nye markeder.
For en tid tilbake startet virksomheten opp
med produksjon av iskrem der ingrediensene
blant annet er melk fra egne dyr som beiter i
lyngheiene på Rennesøy. I disse dager har
beitelaget åpnet helt ny butikk i Hodeveien
80 på Østhusvik. Her selges diverse
produkter fra Angus ( burgere, spekepølse,
biffdeig m.v ) I tillegg kan du få kjøp deres
lokalprodusert iskrem som nå også selges i
Felleskjøpet Rogaland sin butikk i Stavanger.
Røsslyngen beitelag deltar i Rymat,
produsentnettverket for lokalmat i Ryfylke
som i sin tid startet med prosjektet «Smaken
av Ryfylke» i regi av Ryfylke Næringshage.

Nytt om etablering
2015!
Nyregistreringer i Rennesøy og Finnøy så
langt i 2015 ( per 30. april 2015):
I Rennesøy er det registrert 13 ENK, 7 AS, 1
ESEK, 1 FLI og 1 AVD= 23 virksomheter.
I Finnøy er det registrert 8 ENK og 7 AS=
15 virksomheter
ENK= Enkeltpersonsforetak, AS=Aksjeselskap,
AVD= Avdeling. FLI: Forening, ESEK= Sameie

Alfred Hauge ( 1915-1986)
« Den som elskar ei øy på vår jord,
elskar det avgrensa og det
grenselause»
( Perlemorstrand)

Følg elles nyheter på www.synligogstolt.no og på
facebook!

Må ha det, bare må ha det- Lokalprodusert iskrem
fra Røsslyngen beitelag.

Ta en titt på beitelaget sin hjemmeside
http://www.beitelaget.no/

