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Mentorordning, styretrainee-program og
vekstprogram er noen av tiltakene som skal
iverksettes.
Dette er svært gledelige nyheter. Våre
næringshager i Rogaland og søknaden vi
sendte, var en av fem prosjekter som ble
valgt ut i videre satsing.
Les mer på www.synligogstolt.no

Vellykka Tomatfestival

«6 mill. er gitt næringshagene i Rogaland for å utvikle
effektive arbeidsmetoder for innovasjon og nyskaping.
Fra venstre: Anne Kristin Helgeland (Rogaland
Ressurssenter), Laila Steine (Suldal Vekst) og Rita
Fridfelt (Medvind Næringshage) Heidi Skifjell (Ryfylke
Næringshage) var ikke tilstede da bildet ble tatt.»
Foto: Ellen Marie Hagevik

Ekstramillioner til
næringshagene i Rogaland.
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet har gitt 30
millioner ekstra til omstilling i fem regionale
læringsarenaer. Næringshagene i Rogaland
er en av disse fem regionale læringsarenaene
som er tildelt midler og mottar 6 mill. kr over
en treårsperiode.
Det er næringshagene i Suldal, Vindafjord,
Avaldsnes og på Finnøy som i et samarbeid
mottar pengene over en treårsperiode. Målet
er å styrke næringslivet i hele regionen og
utvikle effektive arbeidsmetoder for
innovasjon og nyskaping.

Ryfylke Næringshage hadde i år for første
gang koordineringsansvar for
Tomatfestivalen på Finnøy. Næringshagen
har inngått en to-årig avtale med
Tomatfestivalen SA om
koordineringsansvaret. Avtalen vil eventuelt
bli reforhandlet etter dette. Tomatfestivalen
startet med fagdagen «Kloke hender tar
grep» som ble arrangert fredag 21.august.
Fagdagen satt fokus på landbruk og
praktiske arbeidsplasser. Nærmere 140
deltakere hørte hovedforedraget med Bjarne
Brøndbo, som på en ærlig måte framførte
sine betraktninger rundt temaet. Sveinung
Svebestad i Nortura fikk mye ros for sitt
landbruksinnlegg. Politikere fra Rogaland
presenterte « 5 landbrukspolitiske grep på 5
minutter», samt deltok i debatt.
Øystein Langholm Hansen i LO Rogaland
uttalte i intervju med NRK-Rogaland samme
dag, at det var tre personer han nå hadde
hørt som gikk i front for å heve statusen for
yrkesfag. Mattias Tesfaye og Bjarne Brøndbo
var to av disse. Begge personene har LO-

lederen fått høre for første gang på fagdagen
vår, Tesfaye i fjor og Brøndbo i år.
Lørdag ble en suksess med mellom 30004000 besøkende i Judaberg. Det har bare
vært godord å høre i etterkant av festivalen.

Rennesøyjentene Karen og Tone stilte som
det andre laget i finalen og hadde laget
nydelige cake-cups. Juryen hadde en tøff
jobb med å kåre en vinner!
Tema for årets konkurranse var «bakverk»
Det er tredje året Ryfylke Næringshage og
Etablererverkstedet i Rennesøy arrangerer
konkurransen.

Ryfylke Næringshage vil besøke
bedrifter.

«Borghild Fiskå og Frode Selvaag var hovedgjester på
festivaldagen og demonstrerte tomatretter, et populært
innslag»

Jørpelandsjenter gikk til topps i
Ungt Måltid 2015.
Finalen i lokalmat-konkurransen for ungdom,
Ungt Måltid, gikk av stabelen i forbindelse
med Rennesøydagen 29. august. To lag
deltok i finalen, som dette året også omfattet
Strand kommune. Martine, Ingrid og Anne er
alle 15 år og vant konkurransen med sin
fantastiske sjokoladekake. Jentene hadde
hentet inspirasjon fra Lysefjorden Sjokolade
AS.

I forbindelse med både tildeling av
ekstramidler fra Siva (jf. tidligere sak i dette
nyhetsbrev) og for å gjøre næringshagen sitt
tjenestetilbud bedre kjent for eksisterende
næringsliv, ønsker vi nå å ta en runde med
bedrifter i både Finnøy og Rennesøy
kommune.
Vi har plukket ut enkelte bedrifter vi vil
besøke, men du kan også ta kontakt direkte
med oss dersom din bedrift ønsker besøk.
For en kort stund siden deltok vi sammen
med en bedrift på en strategisamling
bedriften arrangerte for sine ansatte. Her
ledet vi en strategiprosess for de neste fire
årene etter å ha kartlagt bedriftens nåsituasjon.

«SWOT» et godt verktøy for å kartlegge en
nå-situasjon i bedriften»

«Vinnerlaget med prisen på kr. 3000,-«

Introduksjonskurs for nye
gründere
Ryfylke Næringshage arrangerer sammen
med Skape, et tretimers introduksjonskurs for
nye gründere, eller for personer som har
planer om å starte en bedrift, eller akkurat
har startet.
Kurset vil bli arrangert i Ryfylke Næringshage,
avdeling Rennesøy torsdag 1. oktober.
Informasjon og påmelding:
http://www.skape.no/kurskalender/introduksj
onskurs/introduksjonskurs---1--oktober2015--rennesøy-

Synleg og stolt! Månedens
gründer – RYMAT SA.
.
Rymat SA er et resultat av prosjektet
«Smaken av Ryfylke» i regi av Ryfylke
Næringshage. Rymat SA
er i dag en
produsentsammenslutning av 16
lokalmatprodusenter fra
Ryfylke, fra Sauda i nord til
Forsand i sør. I 2014
deltok fire av disse i
finalen i Det Norske Måltid. Flere er i år
videre til semifinalen i årets konkurranse.
Rymat SA var sterkt representert på årets
Gladmat- festival i Stavanger og mer enn
doblet omsetningen sin sammenlignet med
tidligere år.
Ryfylke Næringshage’s omdømmeprosjekt
«mat- reiseliv», støttet med midler fra bl.a
Landbruk-og matdepartementet, har
sammen med Rymat og Ryfylkealliansen
utarbeidet et flott hefte med presentasjon av
alle produsentene, samt hvor du kan få tak i
produktene.
Heftet kan lastes ned på:
www.synligogstolt.no (nyheter- rull ned)

Blomen Hage og Landskap AS er
tilbake i Ryfylke Næringshage, avdeling
Rennesøy. Det er vi glad for

Gründerpris til Ryfylke Rensefisk
AS.
Ryfylke Næringshage gratulerer en av våre
målbedrifter, Ryfylke Rensefisk AS med
gründerprisen i Finnøy. Prisen ble overrekt på
Tomatfestivalen 22. august og er på kr.
20 000,-

Nytt om etablering
2015!
Nyregistreringer i Rennesøy og Finnøy så
langt i 2015 ( per 31. august 2015):
I Rennesøy er det registrert 12 ENK, 17 AS,
1 ESEK, 2 FLI og 1 AVD= 43 virksomheter.
I Finnøy er det registrert 12 ENK og 12 AS
og 1 FLI= 25 virksomheter
ENK= Enkeltpersonsforetak, AS=Aksjeselskap,
AVD= Avdeling. FLI: Forening, ESEK= Sameie
Det er god gang på nyetablerere i Rennesøy

Alfred Hauge ( 1915-1986)
«Det er alltid nokon som har vore ute i
hardare ver enn du, og det er alltid nokon
som har kome fram."
Frå: «Fotspor gjennom årstider»

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

