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Rennesøy: 7 AS, 23 ENK, 2 FLI
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KVITSØY: 8 AS, 5 ENK, 3 FLI
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lag/org, AS=Aksjeselskap, SA= Samvirke
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Moderne infrastruktur ( prosjektor, lerret mv)
er på plass, og lokalet er etterlengtet. Tre av
de ansatte i Ryfylke Næringshage har også
fått kontorplass i den nye lokaliteten. Trinn 2
er en utbygging av nabobygget på motsatt
side som nå også blir koblet sammen med
eksisterendelokalitet. Her skal Finnøy
Økonomi ha en egen avdeling for sin
virksomhet. Trinn 3 omfatter oppussing av
eksisterende lokalitet, og skal være ferdigstilt
1.desember.
Bedriftene lokalisert i Ryfylke Næringshage
har alle vokst med flere årsverk siden
oppstart av næringshagen i 2007. Bedriftene
utgjør nå til sammen 25 årsverk.
Næringshagen sine målbedrifter som ikke er
lokalisert i næringshagen vil få tilbud om å
leie kurslokaliteten til en rimeligere pris.

Ryfylke Næringshage vokser og
får større lokalitet.
Ryfylke Næringshage på Judaberg og
bedrifter lokalisert i hagen utvider sine
lokaliteter og blir, når utbyggingen er ferdig
1. desember, så å si dobbelt så stor
sammenlignet med slik det har vært. Det er
huseier Ola Steinar Flesjå som står for
utbyggingen og trinn 1 av 3 er nå ferdigstilt.
Trinn 1 er ombygging av lokaler i
nabobygget til Ryfylke Næringshage som nå
blir koblet til eksisterende lokaler. Her er nå
bygd et flott kurs-og konferanserom som
også vil bli brukt som kantine til
næringshagens bedrifter. Den nye lokaliteten
har også et flott kjøkken.

I avdelingskontoret vårt på
Rennesøy fylles det også opp. I disse
dager er den sjette bedriften på vei inn
som leietaker.

Målbedriften Ryfylke Livsgnist
satser på revy.

Ryfylke Næringshage har også lagt ut info
om de to sistnevnte arrangemententene på
næringshagens hjemmeside
www.synligogstolt.no

Håndbøker for grendelagsarbeid

«Premieren til Tre Visne Menn … og ei
solstråle er alt utselt. Ja, og det er over ein
månad før førestillinga er; fredag 28. oktober.
Nå blir det ekstraførestilling kl. 21.30 same
dag i Kulturstova, Finnøy Sentralskule.
Opplev John Skien, Tor Øyvind Skeiseid, Torolf
Nordbø og Rita Fotland Bøe i fritt spelerom frå
scenen.
All grunn til å sikra seg billettar til
ekstraførestillinga nå».
Dette melder daglig leder i Ryfylke Livsgnist
Tor Øyvind Skeiseid til Ryfylke Næringshage.
Informasjon om førestillinga, billettsal
og dei andre speleplassane finn du her.
Ikke nok med at Ryfylke Livsgnist er sterkt
medvirkende i forestillingen «Tre visne
menn». Her kommer mer:
"O Jul med din glede - Jul med Gustava"
Bli med på tur i Gustava Kielland sine fotspor
på Finnøy! Ei førjulsoppleving i eit 200-års
historisk spenn. Lunt, morosamt,
stemningsfullt og utan stress
"Luther med latter" - eit skråblikk på 500
år i lutherske spor.

Ryfylke Næringshage presenterte på
konferansen «Levande bygder» 30.september
håndbøkene «Livleg Engasjementgrendelag som utviklingskraft i
lokalsamfunn» Konferansen ble arrangert av
Rogaland fylkeskommune og målgruppen for
konferansen var ordførere og politikere i
kommuner i Rogaland.
Håndbøkene som består av to deler,
omfatter metodikk, politikk og verktøy til
bruk i ulike lokalsamfunn i distriktsnorge.
Ryfylke Næringshage har deltatt i et lokalt
utviklingsprosjekt i regi av fylkeskommunen
sammen med to andre utviklingsprosjekt i
Rogaland. Ta kontakt for nærmere
informasjon. Håndbøkene er tilgjengelige på
www.synligogstolt.no og kan bestilles ved
henvendelse til næringshagen.

I 1517 starta Martin Luther reformasjonen. I
heile 2017 turnerer Ryfylke Livsgnist bygd og
by med vår nasjonale og lokale
lutherhistorie.
Nærmere informasjon:
www.ryfylkelivsgnist.no
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«Søtt møte» på Kvitsøy- Nytt
bakeri.
Det var kø både inne og ute da minst 200
kvitsøybuer møtte opp til åpningen av
bakeriet Søtt møte på Kvitsøy en lørdag i
september. Ina Krasteva er innehaver av det
nye bakeriet og satser for fullt.
Ryfylke Næringshage ønsker lykke til og
oppfordrer folk om å stikke innom det nye
bakeriet når de gjester Kvitsøy.
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