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fagdagen fredag 21.august. Informasjon
om fagdagen ligger også på
tomatfestivalen sin hjemmeside.

Omdømme mat- reiseliv.

«Små armar, som vil bli kloke hender» Sebastian
Gabrielsen, 9 år. Foto: Iselin Gabrielsen

Tomatfestivalen 2015
Tomatfestivalen 2015 nærmer seg, og det
legges i disse dager mye arbeid ned i
planlegging av festivalen. Ryfylke
Næringshage er som kjent koordinator
for festivalen dette året. Sammen med
festivalkomiteen og styret, spikres nå de
siste brikker på plass i årets program.
Festivalen sitt slagord «kloke hender tar
grep» har allerede før festivalen ført til
aktivitet. Byggeprosjektet til Byggmaker
Ladstein/Nordbohus og Tomatfestivalen,
«Små armar vil bli kloke hender» har
resultert i 15 byggeprosjekt som er
igangsatt rundt om i Finnøy. Sebastian
Gabrielsen på ni år som er avbildet over,
er i gang med å bygge seg sin egen
hytte. «Han lærer ikke bare å bruke
hendene sine i dette prosjektet, men han
lærer også mye om økonomi» sier hans
mor Iselin Gabrielsen til Ryfylke
Næringshage.
Følg med på www.tomatfestivalen.no og
glem heller ikke å melde deg på

Ryfylke Næringshage mottok i januar 2015
beskjed om at Landbruks-og
matdepartementet gikk inn for å støtte
Ryfylke Næringshage med midler til en
satsing på å fremme lokalmat i Ryfylke samt
knytte denne opp mot reiselivet. Prosjektet er
godt i gang, i et svært fruktbart samarbeid
med Ryfylkealliansen, Rymat og Reisemål
Ryfylke. Flere aktiviteter er i gang og på
Gladmatfestivalen 22.-25. juli vil mat fra
Ryfylke v/ Rymat være synlig. Det planlegges
blant annet turer med Ryfylkebussen disse
dagene. En av turene går til Østhusvik og til
Sjøberg der Ryfylkekokken og innehaver Kai
Risa vil stå for en 5- retters middag. På
menyen står selvsagt det beste fra Ryfylke både kortreist og ureist mat!
Den andre turen går til Fiolen Familiepark på
Talgje. Her vil de besøkende blant annet få
servert Røsslyngen beitelag sin fantastiske
iskrem, i tillegg til andre familieopplevelser
gården tilbyr.
Prosjektet utarbeider også et flott hefte med
presentasjon av lokalmat fra Ryfylke
( produsenter og produkter fra Rymat), et
hefte som skal bli ferdig til Gladmatfestivalen
Nærmere informasjon om turene som vil bli
arrangert på selve gladmatfestivalen, finner
du på www.synligogstolt.no
Ryfylke
Næringshage
gratulerer
Rymatbedriften
Fjellmat frå
Suldal med
spesialmerke
som ble gitt
bedriften i april
2015

Etablerermanual for
landbruksnæringen.
Ryfylke Næringshage har i forbindelse med
prosjektet AgriGründer 2012-2013 laget en
flott og nyttig veileder for
landbruksnæringen. Denne er nå redigert og
ligger ute på hjemmesiden til næringshagen
www.synligogstolt.no Vi vil anbefale alle som
jobber i og for landbruksnæringen å ta en
nærmere titt på denne, da den kan være
svært nyttig for både unge og nye som vil
starte for seg selv, men også for eksisterende
drivere.

kan man kjøpe sommerblomster i alle
forskjellige sorter, farger og mixer i tidsrom
april – juli. I tillegg får man kjøpt kaffe,
kaker, brus, is og tomater.
.

Ta en titt på Gard garteri sin hjemmeside
www.gardgartneri.no

Nytt om etablering
2015!
Nyregistreringer i Rennesøy og Finnøy så
langt i 2015 ( per 31.mai 2015):

Etablerermanualen for landbruksnæringen
har flere nyttige verktøy.

Synleg og stolt! Månedens
gründer – Gard Gartneri.
Gard Gartneri på Talgje deltar i vår
reiselivssatsing i Finnøy, både i
ressursgruppa og i målet om å få på plass en
produktpakke på Talgje. Hittil i år har
gartneriet hatt besøk av nærmere 20 busser
som deltar i opplegg gartneriet tilbyr.
Gründeren Jostein Gard tilbyr «Talgjeturen»
som består av en guidet tur i Talgje kirke,
som er en av de eldste og minste
steinkirkene i Norge fra år 1140. Her får de
besøkende høre historier om mektige
adelsmenn, sjørøvere og utvandringer til
Amerika. I tillegg tilbys et besøk i Gard
Gartneri, familiegartneriet på 3500 m². Her

I Rennesøy er det registrert 17 ENK, 8 AS, 1
ESEK, 1 FLI og 1 AVD= 28 virksomheter.
I Finnøy er det registrert 9 ENK og 8 AS=
17 virksomheter
ENK= Enkeltpersonsforetak, AS=Aksjeselskap,
AVD= Avdeling. FLI: Forening, ESEK= Sameie

Alfred Hauge ( 1915-1986)
«Kvar tanke og gjerning, kvart
tildriv og ord er ein sæd som spirer
i sin time og som du skal hausta
inn når det står moge.»
Frå: Ingen kjenner dagen

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

