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Dagligvarene i Finnøy, med unntak av Kiwi og
Coop Finnøy som ikke har deltatt i prosjektet,
har alle vist til gode resultater denne
sommeren, tross det dårlige sommerværet.
Nå tilbyr Ryfylke Næringshage
butikkene/gjestehavnene vårt nye verktøy
VekstSporet for fokus på videre vekst. Det vil
med dette bli spennende å se til neste år om
resultatene kan bedre seg ytterligere.
www.merkur-programmet.no
Lars Helgeland i Merkur-programmet gir daglig leder i
Joker Fogn Ivar Opsal en flott diplom som vinner av
«årets dagligvare i Finnøy»

Joker Fogn, beste dagligvare i
Finnøy.
Ryfylke Næringshage har i samarbeid med
Merkur-programmet og Joker- kjeden
gjennomført et opplegg med fokus på Vekst
og service i dagligvarene i Finnøy. Opplegget
er gjennomført med tre samlinger for
butikkene, utarbeiding av et servicehefte
og en kundeundersøkelse. Ryfylke
Næringshage har gjennomført satsingen som
en del av reiselivsprosjektet i Finnøy.
28. september ble det arrangert en
avslutning av prosjektet for dette året. Det
var da samling på Fogn der beste dagligvare
for sommersesongen 2015 ble kåret.
Kåringen hadde utgangspunkt i omsetning
og service for ti av sommerukene i år. Joker
Fogn, som tidligere i vår åpnet ny butikk, gikk
av med seieren.

Serviceheftet finner du her:
http://synligogstolt.no/hjem/prosjekter/reisel
iv-i-finn-y.html
Handle- lokalt dagen 31. oktober
Ryfylke Næringshage, avdeling Rennesøy
inviterer butikker, organisasjoner mv. til et
møte rett etter høstferien for planlegging av
fellesaktivitet i forbindelse med Handle-lokalt
dagen 31. oktober i Vikevåg.

Kraftsenter Rogaland
Næringshagene i Rogaland (Suldal Vekst,
Rogaland Ressurssenter, Medvind
Næringshage og Ryfylke Næringshage) har
nå startet forberedelsene av tiltakene
næringshagene har fått støtte til gjennom
ekstrasatsingen i Siva. Satsingen vil komme i
gang for fullt fra januar 2016. Seks millioner
er tildelt næringshagene de neste tre årene.
Programmet næringshagene nå utvikler vil ha
fokus på vekst i eksisterende næringsliv og
næringshagene vil prioritere en ekstra ressurs
til å gjennomføre aktivitetene i satsingen.
Beskrivelse av hele satsingen, samt de
aktuelle aktiviteter som skal skje, vil bli lagt ut

på hjemmesiden så snart forberedelsesfasen
er gjennomført.

Samarbeid med NAV.
Litt senere
i oktober
vil det bli
arrangert
et møte
mellom
Ryfylke
Næringshage og NAV Rennesøy og
Finnøy. Møtet som finner sted i Vikevåg
og skal ha fokus på hvordan NAV og
næringshagen kan jobbe sammen, samt
bli bedre kjent med hverandre. Møtet
skal resultere i konkrete planer for
samarbeid.
Det er NAV Rennesøy som har tatt
initiativ til møtet.
.Introduksjonskurs

og samarbeid

med Skape.
Sammen med Skape lager vi nå gode
kurstilbud for gründere som vil starte egen
bedrift. Tidligere i høst arrangerte vi et
introduksjonskurs i Vikevåg, i avdelingen her.
Her deltok det gründere fra begge
kommuner. Tilbakemeldingene fra kurset var
gode.

Grieg Seafood Rogaland har
flyttet til Judaberg sentrum.
Ryfylke Næringshage gratulerer Grieg
Seafood Rogaland som har flyttet sin
administrasjon fra Helgøy i Sjernarøyane, til
rett over gata for Ryfylke Næringshage.
Produksjonsavdelingen er fortsatt på Helgøy.

Synleg og stolt! Månedens
gründer – Sjernarøy vedlikehold
og service.
.
Torje Lindeberg Lund er navnet på
gründeren som har startet virksomheten
«Sjernarøy vedlikehold og service».
Enkeltpersonforetaket har store planer om
vekst. Allerede nå, etter kun noen måneders
drift, har virksomheten 21 personer på
lønningslista. Virksomheten har forskjellig
type oppdrag, alt fra snekring, plenklipping,
malearbeid, hagearbeid, ryddearbeid o.a
Virksomheten ble målbedrift i Ryfylke
Næringshage tidligere i høst og vil få
veiledning i hvordan virksomheten kan nå
sine mål om ytterligere vekst det neste året.
Foreløpig er Sjernarøy vedlikehold og service
kun på facebook.

Nytt om etablering
2015!
Nyregistreringer i Rennesøy og Finnøy så
langt i 2015 ( per 31. august 2015):
I Rennesøy er det registrert 30 ENK, 17 AS,
1 ESEK, 2 FLI og 1 AVD= 51 virksomheter.
I Finnøy er det registrert 15 ENK og 12 AS,
1 AVD. og 1 FLI= 34 virksomheter
ENK= Enkeltpersonsforetak, AS=Aksjeselskap,
AVD= Avdeling. FLI: Forening, ESEK= Sameie
En stor økning i ENK i Rennesøy

Alfred Hauge ( 1915-1986)
«Men eg hadde den lukke å leva heile min
barndom i nært samband med dei gamle, og
det har gitt meg verdiar eg ikkje ville vore
utan for nokon pris.»
Frå: "Dei gamle" i "Fabelskip"):

Anders Eike i Grieg Seafood Rogaland er en av de
ansatte i selskapet som nå har kontor på Judaberg.

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

