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ulike serveringssteder i Ryfylke skal kunne
tilby disse. «Skjevene» ble en suksess under
årets Gladmatfestival.
Ryfylkebussen vil også
turnere rundt om i
Ryfylke i løpet av
desember måned og
tilby lokalmat fra
Rymat.

Kai Risa v/ Sjøberg feriesenter og Ove Heggland v/
Røsslyngen beitelag lar seg stolt fotografere sammen
med ryfylkeskjevene som nå skal profileres,- bilde
også på andre siden.

Det er god aktivitet i
prosjektet og «saman
er me best!»
Prosjektet skjer
nemlig i et samarbeid mellom Rymat SA,
Ryfylkealliansen og Reisemål Ryfylke.

Handle lokalt dagen i Vikevåg
Lokalmat- reiseliv.
Prosjektet lokalmat-reiseliv i regi av Ryfylke
Næringshage har for tiden stor aktivitet. I
forbindelse med Arena Ryfylke som
arrangeres 19. november vil det bli arrangert
en egen samling på Spa-hotellet på
Hjelmeland dagen etterpå ( 20.nov.) hvor vi
har invitert Petter Wahl Sekne som driver
«Fra bonden til kokken AS» lokalisert med
hovedbase i Oslo. Petter har laget en egen
distribusjonsordning for lokalmat ut til
kunde.
På Østhusvik i Rennesøy utvikler Kai Risa og
Ove Heggland «Ryfylkeskjevene» som i løpet
av desember skal gjøres kjent og der folk i
Ryfylke skal få være med å sette navn på
«skjevene». Vi har nå fått tatt profesjonelle
bilder av «skjevene» og målet på sikt er at

Ryfylke Næringshage, avdeling Rennesøy
arrangerte sammen med flere virksomheter i
Rennesøy, «Handle-lokalt dagen» 31. oktober
i Vikevåg. Tiltaket samlet ca. 300 besøkende
og det var til tider god stemning og stor
aktivitet i Vikevåg. Tiltaket vil nå bli evaluert
og dersom aktørene er interessert, kan det
skapes flere markedsplasser i Vikevåg i tiden
framover. Ryfylke Næringshage vil bidra til
utvikling!
Ryfylke Næringshage inviterer nå til et møte
for virksomheter i Judaberg sentrum med
mål om mer liv og røre i sentrum også her.
Møtet finner sted 17. november.

27. jan kl. 09.00 – 10.30 Frokostmøte,
Ryfylke Næringshage, Rennesøy,
3. feb kl. 09.00 – 10.30 Frokostmøte,
Ryfylke Næringshage, Finnøy,
TEMA: Arbeid og psykisk helse utfordringer og muligheter v/ Annelise
Nilsen- Arbeidsgiverlos – Arbeid og
psykisk helse NAV Arbeidslivssenter
Handle lokalt dagen i Vikevåg ble godt mottatt av
innbyggere i Rennesøy, her fra Coop Prix i
Vikevåg» (Foto: Oddrun Merete Reilstad)

Rogaland
Hvordan og hvorfor snakke om psykisk
helse?
Kan vi forebygge, og hvordan følge opp

FROKOSTMØTER- Samarbeid
med NAV.
Ryfylke Næringshage arrangerer i samarbeid
med Arbeidslivssenteret i Stavanger, NAV
Rennesøy og NAV Finnøy følgende
frokostmøter og tema i tiden framover.
Merk at frokostmøtene arrangeres både på
Finnøy og på Rennesøy.

arbeidstakere når livet blir utfordrende og
påvirker jobben?
Et spennende og viktig tema for alle med
personalansvar, ledere, tillitsvalgt og
verneombud.
Sett av datoer allerede nå! Vi kommer til å
sende ut konkrete invitasjoner med
påmelding og ytterligere info om møtested.

25. nov kl 0900 – 10.00 Frokostmøte,
Ryfylke Næringshage, Rennesøy,
TEMA: Kort presentasjon av IA-avtalen
Kirsten Borsheim fra Arbeidslivssenteret i
Stavanger og Kenneth Torsteinbø fra NAV
Rennesøy forteller og svarer på spørsmål i
etterkant.
3. des kl. 09.00 – 10.00 Frokostmøte,
Ryfylke Næringshage, Finnøy,
TEMA :Kort presentasjon av IA-avtalen
Kirsten Borsheim fra Arbeidslivssenteret i
Stavanger og NAV Finnøy forteller og svarer
på spørsmål i etterkant.

Synleg og stolt! Månedens
gründer – Lykkelig AS
Lykkelig er en butikk i
Vikevåg i Rennesøy. Her
har de masse klær til
dame, gaveartikler og
interiør, kaffe og tea,
sjokolade og garn. Ja, litt
av alt faktisk.
Virksomheten arrangerer også strikkekafe,
har internettbutikk med mange flotte
produkt og drives av gründeren Lene
Dalaker. Lene etablerte seg i Vikevåg for vel
et år siden og er en av initiativtakerne til
gruppen som nå tar initiativ til mer liv og røre
i Vikevåg sentrum (handle lokalt dagen m.v).
Bli bedre kjent med Lykkelig AS på:
http://www.lykkelighandel.no/

Nytt om etablering
2015!
Nyregistreringer i Rennesøy og Finnøy så
langt i 2015 ( per 31. oktober 2015):
I Rennesøy er det registrert 30 ENK, 17 AS,
1 ESEK, 2 FLI og 1 AVD= 51 virksomheter.
(uendret siden 30.9)
I Finnøy er det registrert 16 ENK og 17 AS,
1 AVD. og 2 FLI= 36 virksomheter
ENK= Enkeltpersonsforetak, AS=Aksjeselskap,
AVD= Avdeling. FLI: Forening, ESEK= Sameie

Alfred Hauge ( 1915-1986)
«Eg visste at her fanst gull der dei berre såg
gråstein, og dette gullet ville eg halda fram i
dagen, synleg for mange.»
Frå "Helsing Alfred: Brev til Carl Fredrik
Engelstad 17.02.1985»
Følg elles nyheter på www.synligogstolt.no og på
facebook!

