Nyetableringer per
31.oktober. 2017
Rennesøy: 23 ENK, 14 AS, 2 FLI
Finnøy: 24 ENK, 17 AS, 1 DA, 2
FLI, 1 AVD.

KVITSØY: 8 ENK, 1 AS
Kilde: Purehelp - Enk=Enkeltpersonsforetak,
FLI= lag/org, AS=Aksjeselskap, SA=
Samvirke, DA=Delt ansvar, Avd=Avdeling

Oktober
2017

Fra prosjekt til målbedriftRogaland Havbrukspark AS.
Vi ønsker
Rogaland
Havbrukspark AS
velkommen som
målbedrift i
Ryfylke
Næringshage.
Ryfylke Næringshage har fram til nå, i
samarbeid aktørene gjennomført prosjektet
som har ført fram til etablering av
havbruksparken, med Ryfylke Rensefisk AS
som driver.

Vekst i næringshagebedrifter.
Finnøy Økonomi AS har vært lokalisert i
Ryfylke Næringshage siden tidligere
Landbrukets Hus ble omdøpt til Ryfylke
Næringshage i 2007. 1.november tok
selskapet over Vik Rekneskapskontor i
Sjernarøyane og teller nå 15 ansatte. Samme
dato ble Anders Bjørheim fra Jørpeland ny
medarbeider. Finnøy Økonomi har hatt en
formidabel vekst siden selskapet ble etablert
i 1996. Finnøy Økonomi er i tillegg til å få
flere kunder svært opptatt av å videreutvikle
selskapet.
Vi ønsker Anders Bjørheim velkommen i
Ryfylke Næringshage.

Nå etableres det en målbedriftsavtale med
selskapet hvor næringshagen bl.a. vil ta på
seg arbeidet med å være forretningsutvikler
for bedrifter som etter hvert etablerer seg i
parken og i selve etableringen av
havbruksparken.
Trykk på lenken under å se animasjonsfilmen
som er laget for Rogaland Havbrukspark.
https://www.facebook.com/RogalandHavbrukspark1940152186263527/?hc_ref=ARR2A5CMsYju
hktfmXTUzUr8kphCcdV9xOVeFebCndaHF7h
Dfy39r69wiC3C5eZYamw
Det er http://www.ciaas.no/ som har laget
animasjonen.

Målbedriften RabbelBabbel AS har laget
logo og profilmanual. Nå jobbes det for å få
på plass en nettside som skal informere om
tjenestetilbudet for bedrifter som vil etablere
seg i parken.

Brønnøysundsregistrene. Tolli Frestad
lærer dei om økonomi. Hans spørsmål som
går igjen er: « E dykke gla i penge?». Og me
forstår at om me er det, må me ha kontroll
på budsjett og rekneskap. Også
Marknadsføring er eit tema her.

Stiftingsmøte i Bjerkreim
Næringshage.
Full mobilisering
fra både lokalt
næringsliv, Ryfylke
Næringshage og
Bjerkreim
kommune
resulterer nå i
stiftingsmøte av
Bjerkreim
Næringshage AS.
Interimsstyret som
har vært nedsatt
har blant annet
fått samlet inn den nødvendige kapital for å
etablere et AS. Selskapet vil bli etablert før jul
og være i drift fra 1. januar 2018.
Bjerkreim Næringshage vil bli lokalisert i
Vikeså sentrum og næringshagenoden vil
ved oppstart gi plass til fem bedrifter.
Oddvar Sæth (bilde) er konstituert som
daglig leder og vil få oppgaven med å
igangsette aktivitet i næringshagen.
Oddvar vil knyttes til staben i Ryfylke
Næringshage og vi ser fram til samarbeidet.

Etter ein herleg lønsj som vart servert av
Sissel Marie Bjerga og Bjørg Amdal på
Utsyn,- Pizza saft og salat,-akkurat slik
ungdommen likar det, jobbar dei med idear
dei har til bedrifter. I år var det ei bedrift som
kalla seg: Eboller. Boller med ingrediens
energidrikk. Deira slagord var: We make
boller great again.
Dei som vann premie for beste slagord
hadde ein ide om å lage jakkar med bra
design og refleks . Slik tenkte dei at fleire
kunne bli sett i trafikken. Slagordet var : «Se
,-det skal ikkje så mye til»

Etablerardagen 2017.
(Av: Elisabeth Hauge Nordbø)
Også i år har me i Næringshagen arrangert
Etablerardag. Dette er ei av dei kjekkaste
oppgåvene mine i næringshagen. Skulen er
godt nøgde med dette tilbodet, då det kjem i
forkant av den veka det er «Elevbedrift», som
i år er i veke 47. Her får ungdommane vite
mykje om det å drive elevbedrift. Me har dei

Glade vinnere!

Ryfylke Næringshage har arrangert
Etablererdagen siden 2008, med støtte frå
Aga-midlene i Finnøy.

siste åra hatt med oss Jan Erik Jakobsen, som
jobbar i Ungt Entrepenørskap, som tar ansvar
for at alle elevbedrifter vert registrerte i
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Ny daglig leder i Ryfylke
Næringshage- Skifjell takker for
seg.

framtiden. Finnøy og Rennesøy vil i ny
storkommune kunne bli et viktig og
betydelig reiselivs, mat og
opplevelsesområde.

Stillingen som ny daglig leder i Ryfylke
Næringshage har vært utlyst og
søknadsfristen nærmer seg (3.november). Det
har kommet inn flere gode søkere og styret i
Ryfylke Næringshage vil nå vurdere søkerne.

Det skjer mye spennende innovasjon, også i
landbruket og på matområdet.

Per Øystein Sandvin, lokal matrådgiver i
Ryfylke Næringshage vil fra 1. desember gå
inn som konstituerende daglig leder, til ny
daglig leder er på plass.
Nåværende daglig leder Heidi Skifjell (går av
30.nov) vil takke alle gode venner av Ryfylke
Næringshage for samarbeidet:
«Jeg har hatt ti fantastiske år i Ryfylke
Næringshage. Da jeg startet i stillingen for ti
år siden var jeg nyinnflyttet til Halsnøy og
Finnøy kommune. Det var fem virksomheter i
det som den gang var Landbrukets Hus på
Judaberg. Privat næringsliv i Finnøy
mobiliserte for etablering av næringshagen,
og mange av disse tegnet seg som
aksjonærer. Finnøy kommune og Siva ble
med på laget. Etter noen år ble det etablert
en avdeling i Vikevåg (Rennesøy). Det ble
jobbet med prosjekter og satsinger som
omfattet flere kommuner og deltakelsen i
Siva sitt næringshageprogram gjennom flere
programperioder, har resultert i stor aktivitet
i næringshagen. Jeg er stolt av at også
Bjerkreim kommune nå kan få tilbud om
næringshage i sin kommune og vil følge
spent med på hva som skjer sør i fylket vårt.
Clusteret som nå er etablert på Judaberg,
med den kompetansen som der er samlet
under ett og samme tak, håper jeg kan
videreutvikles i nye Stor Stavanger. Rogaland
Havbrukspark AS på Talgje er i
oppstartsfasen og har et stort
utviklingspotensial i et videre offentlig- privat
samarbeid. Rennesøy har unike reiselivs-og
kulturbedrifter jeg har fått jobbe med og
som jeg mener har gode vekstmuligheter i
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I videre samarbeid med administrasjon,
politikere og lokalt næringsliv, har jeg stor
tro på at Finnøy og Rennesøy skal bli viktige
bo, arbeids-og næringslivsområder i nye
Stavanger. Mulighetene er mange!!
Ryfylke Næringshage sitt slagord har vært
«synleg og stolt, saman er me best» Det har
vært viktig for meg å synliggjøre de lokale
ressursene og ikke minst, vise stolthet over
hva vi får til. Så har jeg stor tro på at det er
gjennom et godt samarbeid vi er best rustet
til å få til innovasjon og nyskaping.
Det er mange å takke og det er vanskelig å få
med alle her, men min styreleder gjennom
flere år, Terje Handeland har vært en svært
viktig ressurs for meg, i tillegg til personer
som har sittet i styrene opp igjennom. Elise
Lunde i Finnøy Økonomi AS var med å
ansette meg for ti år siden og har vært en
betydelig kollega. Mine aller nærmeste
medarbeidere har «overlevd» en daglig leder
med mange baller i lufta og et kreativt kaos
til tider. Virksomhetene lokalisert både på
Judaberg og i Vikevåg og personene her, er
unike på mange områder.
Så en stor takk til
kommunene,
bedrifter jeg har fått
jobbe med, lokale
og regionale
samarbeidspartnere,
Siva, gode venner
og ikke minst, mine
kollegaer i de andre
næringshagene i
Rogaland «.
Lenge leve Ryfylke Næringshage!
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