Nyetableringer per
30.september . 2017
Rennesøy : 21 ENK, 11 AS, 2 FLI
Finnøy: 23 ENK, 15 AS, 1 DA, 2
FLI

KVITSØY: 7 ENK, 1 AS
Kilde: Purehelp - Enk=Enkeltpersonsforetak,
FLI= lag/org, AS=Aksjeselskap, SA=
Samvirke, DA=Delt ansvar

September
2017
kan jobbe med tema, enten i egen bedrift,
eller som offentlig virksomhet. Temaet er
verdt en oppfølging og kan anbefales også
andre plasser i næringshagen sine
kommuner.

Kurs i sosiale media på Rennesøy.
Sammen med etablerertjenesten Skape ble
det 6. september også arrangert et
kveldsseminar i bruk av sosiale media.
Seminaret ble gjennomført i
næringshageavdelingen i Vikevåg.
Ryfylke Næringshage samarbeider med
etablerertjenesten Skape, og vil om kort tid
ta initiativ til et møte der vi ser på
samarbeidsområder for 2018, både hva angår
etablerertjenester og de ulike
kursprogrammene til Skape, se
www.skape.no

Merkevaredag med Kenneth
Hansen !
20. september arrangerte Ryfylke
Næringshage en merkevaredag på
Hummermuseet på Kvitsøy, i samarbeid med
Kvitsøy kommune. Merkevaremannen
Kenneth Hansen i Blaane var invitert for å
snakke om dette viktige tema. Deltakerne var
enige om at dagen var svært nyttig og alle
fikk konkrete råd og kunnskap om hvordan
man

Etablering av node i Bjerkreim.
Over 30 personer frå lokalt næringsliv i
Bjerkreim møtte fram da Bjerkreim
Næringsforening inviterte til næringstreff på
VVS Prefab. i Bjerkreim. I tillegg til
bedriftsbesøket i denne innovative bedriften,
stod informasjon om etablering av Bjerkreim
Næringshage på agenda denne kvelden.
Ryfylke Næringshage jobber nemlig, i
samarbeid med næringsforeningen og
Bjerkreim kommune om å få på plass en
node av Ryfylke Næringshage innen året er

omme. Den nye næringshagen skal etableres
i et eget AS, og det jobbes nå med å få inn
den nødvendige aksjekapital for
etableringen. Bjerkreim Næringshage vil
spisse satsingene sine omkring landbruk
(inkl. lokalmat), reiseliv, kultur og teknologi.
Det jobbes nå, i tillegg til å samle inn
aksjekapital med å finne en egnet
lokalisering for samlokalisering av bedrifter
samt ansettelse av en daglig leder. Ryfylke
Næringshage og noden vil så etablere en
samarbeidsavtale som regulerer
samarbeidsområder mellom hovedmiljøet
(Ryfylke Næringshage) og noden (Bjerkreim
Næringshage)

Omvisning på VVS Prefab. Foto: Oddvar Sæth

SKRIVEHUSET er på plass i
Ryfylke Næringshage.
Vi ønsker Hjørdis Halleland Mikalsen i
bedriften SKRIVEHUSET velkommen til
Ryfylke Næringshage. 1. september etablerte
Hjørdis seg med kontor hos oss på
Judaberg.
SKRIVEHUSET er leverandøren av gode ord.
Hjørdis er frilansjournalist og skribent. Hun
skriver for ulike aviser, magasin mv. Hun
skriver også personbiografer, lokalhistorie og
jubileumsbøker. Ryfylke Næringshage er glad
for å få kompetansen SKRIVEHUSET
representerer i vårt kompetansemiljø i
næringshagen.
Lik SKRIVEHUSET på facebook:
www.facebook.com/skrivehuset

Nyhetsbrev fra Ryfylke Næringshage 2017

Det søkes ny daglig leder i
Ryfylke Næringshage.
Daglig leder i Ryfylke Næringshage gir seg
etter ti år som daglig leder i næringshagen.
Styret i Ryfylke Næringshage jobber nå med
å erstatte Skifjell, som fra 1. desember går
over i ny stilling i Rogaland Fylkeskommune,
næringsavdelingen. Stillingen som ny daglig
leder vil bli utlyst om kort tid, og det vil bli
konstituert en daglig leder i
overgangsperioden, til ny daglig leder er på
plass.
Vi kommer tilbake med ytterligere
informasjon i nyhetsbrevet for oktober.
Apropos Rogaland fylkeskommune 
9. november inviterer Rogaland
fylkeskommune til første møte i
«Virkemiddelforum»
Rogaland Fylkeskommune ønsker med dette
å samle alle som jobber med gründere og
etablerte bedrifter i virkemiddelapparatet til
et felles møte. Ryfylke Næringshage vil være
representert med to deltakere på denne
samlingen, og vi vil selvsagt representere
våre kommuner (Finnøy, Rennesøy og
Kvitsøy, snart Bjerkreim ) Les meir om
samlingen på lenken under:
http://www.rogfk.no/Arrangementer/Virkemi
ddelforum

Arve Vignes- 40 år i Tine.

Vi gratulerer Arve Vignes i Tine Rådgiving!!
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