Nyetableringer 2016
01.01- 31.10.2016

Rennesøy (34): 8 AS, 23 ENK, 2
FLI

Finnøy( 33): 9 AS, 13 ENK, 9 FLI, 2
SA

KVITSØY(16): 8 AS, 5 ENK, 3
FLIKilde: Purehelp - Enk=Enkeltpersonsforetak,
FLI= lag/org, AS=Aksjeselskap, SA= Samvirke
Tilsammen for våre tre kommuner er det så
langt i år registrert , 83 nye virksomheter

Oktober 2016
www.synligogstolt.no
fylkeskommune har vært en viktig
samarbeidspartner. Havbruksparken kan bli
den første i sitt slag i Norge.

Bedriftsbesøk på Kvitsøy.

Område for Rogaland Havbrukspark på Talgje

Rogaland Havbrukspark er under
etablering.
Det er nå registret to nye selskap i
Brønnøysund med kontoradresse Ryfylke
Næringshage. Rogaland Havbrukspark
Eiendom AS og Ryfylke Havbrukspark AS.
Eiendomsselskapet har kjøpt areal på den
gamle ferjekaia på Talgje. Driveren er Ryfylke
Rensefisk AS som skal etablere seg på Talgje
i løpet av neste sommar. I tillegg til at Ryfylke
Rensefisk etablerer seg, er det et mål om
også å få etablert en innovasjonspark for nye
arter, deriblant landbasert hummer m.fl.
Ryfylke Næringshage har sammen med
aktører frå næringen, deriblant Ryfylke
Rensefisk og Norwegian Lobster farm as
jobbet de siste to årene med å få etablert et
slikt innovativt senter i Finnøy. Rogaland

Ryfylke Næringshage har sammen med
ordfører og rådmann på Kvitsøy startet en
besøksrunde til eksisterende næringsliv på
Kvitsøy. Thor Melings trevare og
Kvitsøylam var de første bedriftene som ble
besøkt. Nye bedriftsbesøk skal gjennomføres
1. desember.
Kvitsøylam startet opp i 2001 og drives av
åtte aktive sauebønder på Kvitsøy. Alle sauer
blir levert til Nortura hvor de foredles og
videre leveres til Helgø Meny. Lam fra Kvitsøy
har vært ettertraktet i mange år, helt fra den
tiden det var lokale slaktere i Stavanger som
ønsket seg lam fra Kvitsøy.

Foto: Kvitsøylam

Trevarebedriften Thor Melings er også en
merkevare på Kvitsøy. Håndverksbedriften
produserer vinduer, trapper og dører. De tar
også oppdrag for restaurering.
http://www.thormeling.no
http://www.kvitsoylam.no

Nye målbedrifter i Ryfylke
Næringshage.
I oktober har følgende virksomheter tegnet
målbedriftsavtale med Ryfylke Næringshage:
Artisten Ann Kristin Sørvåg- Rennesøy.
Åmøy Alpakkagård- Rennesøy.
Sølvsmeden på Finnøy- Finnøy.
Chef Joakim- kokk Finnøy

Nytt fra målbedrifter/nettverk
Målbedriften Ryfylke Livsgnist hadde
suksess med premiæren på «Tre visne menn
og ei solstråle» på Finnøy 28. oktober. To
fulle forestillinger ble gjennomført. Nå
fortsetter suksessen til andre plasser i fylket,
se www.ryfylkelivsgnist.no
Målbedriften Finnøy Økonomi har nå tatt
sine nye kontorer i bruk i Ryfylke
Næringshage. Finnøy Økonomi er den
bedriften i samlokaliseringen som har vokst
mest de siste årene og teller nå 11 årsverk, se
www.finnoy.com
Innovasjon Norge Rogaland arrangerer
kurs med aktuelle tema for bedriftene våre.
http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer
-i-Norge/Rogaland/arrangementer/

Foto: Åmøy Alpakkagård

Bli bedre kjent med målbedriftene ved å
trykke på lenkene under. I gårdsbutikken til
Åmøy Alpakkagård og hos Sølvsmeden på
Finnøy, kan du blant annet finne flere gode
og lokale julepresanger.
Ann Kristin Sørvåg deltar blant annet i
«Damens julebord med livet på kjøpet»,
som blir arrangert 17. november på Sjøberg i
Østhusvik.

https://nbno.facebook.com/AnnKristinNorway/
www.amoyalpakkagard.no
www.solvsmed.no
En målbedrift mottar forretningsutviklingshjelp fra
Ryfylke Næringshage og har et bevisst mål om
vekst. Bedriften binder seg til mellom 8-10 timer
veiledning som starter med å kartlegge bedriften
sitt ståsted ståsted. Bedriften setter seg så konkrete
mål for vekst.

Nyhetsbrev fra Ryfylke Næringshage 2016

Siva får 50. millioner til industrielle «Katapult
sentre»
https://siva.no/2016/10/siva-far-50-millionertil-industrielle-katapult-sentre/
Klostergården på Mosterøy (Klosterlam)
fikk bedriftsutviklingsprisen for landbruket
2016. Prisen ble delt ut på Agrovisjonen
29.oktober
Målbedriften Lykkelig i Vikevåg hadde i
starten av november besøk av Ryfylkekokken
Frode Selvåg. Lykkelig utvikler og serverer
gode småretter og er seg bevisst de lokale
råvarer. Stikk innom Lykkelig!
Målbedriften Alchemilla (drivhuset på
Helland)hadde i oktober besøk av over 100
arkitekter fra arkitektfirmaet Rambøll.
Arkitektene som kom fra hele landet
gjennomføre aktivitet i drivhuset og fikk
servert lunsj.
Hjelmeland Sparebank feiret tidligere i
oktober to-års dag for Finnøy-kontoret sitt i
Ryfylke Næringshage.
Følg oss på «faisbook»
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