
 

 

  

 

  

 

  
 
 
 

NYHETSBREV 
April 2021 
 

I Vestnes Næringsforum jobber vi nå med flere spennende prosjekter.  
Gjennom denne jobben med de forskjellige prosjektene får vi et godt  
innblikk I Vestnes samfunnet. Dette gjør det lettere å koble de rette  
menneskene, ressursene og ideene.  
 
Rask status på arbeidet i Mars: 

1) Tettsted prosjektet/Reiseliv 
- Massene på Kataholmen er fjernet og vi planlegger å få  

Den grønn til sommeren med aktiviteter.  
- Møter med kommune administrasjon og båtbyggermuseet. 

Plan på fremdrift for prosjektet «Søblomsten» og vernebygg. 
- Kartlegger behov og muligheter for kjernen i sentrum,  

Kataholmen og Livneset – vi har vært i kontakt med de fleste  
Gårdeierene og vil se på muligheten for samarbeid. 

2) Medlemmer 
- Nye medlemmer i mars er Tomra Containerservice og 

Vestnesavisa.  Vi er i kontakt med bedriftene på Vågstranda. 
- Publiserer «Ukens bedrift» på facebook og instagram. I mars  

var det Vik Elektro, Gjermundnes vgs, Tomra  
Containerservice og TreMek.  

3) Merkevarebygging for Vestnes sentrum 
- Denne mnd fikk vi vite at ALTI-kjeden kommer til Vestnes og  

Vestnes Brygge. Dette er gode nyheter og Vestnes kommer  
til å få god markedasføringsdekning på grunn av dette.  
Strategiarbeidet er midlertidig satt på vent i forhold til denne 
informasjonen, men markedsføringen fortsetter som før til  
Vestnes brygge blir omprofilert.  

4) Hoppid.no 
- I mars har vi hatt flere grundermøter og oppfølgingsmøter.   

Vi gir en grunder støtte. Og vi har fått tilført nye midler; 
Kr 129.000,- for 2021.  Flere ideer/grundere er velkommen! 

 
 

Med sentral beliggenhet 

midt i Møre og Romsdal er 

Vestnes "midt i blinken" for 

ulike aktiviteter. 

 

Vestnes Næringsforum bistår 

næringslivet i Vestnes med å 

vokse og utvikle seg både i 

lokalmiljøet, i regionen og 

internasjonalt. Som medlem 

i næringsforumet kan du 

være med på å utvikle det 

lokale næringslivet sammen 

med andre 

medlemsbedrifter.  

 

Har du ideer eller ønsker å 

bidra til næringsutvikling i 

Vestnes Kommune? Send oss 

gjerne en e-post til 

post@vestnesnf.no eller ta 

turen innom oss ved (ved 

avtale) Stadionvegen 2, 6390 

Vestnes. 

 

Josefine Rødal Tomren 

Prosjektansatt 

+ 47 900 51 214 

josefine@vestnesnf.no  

 

Eva Langstein  

Daglig leder 

+ 47 906 82 002 

eva@vestnesnf.no 

 

Antall medlemmer per  

mars 2021: 103 

 

Følg oss på sosiale medier: 

FACBOOK/INSTAGRAM: 

vestnes.naeringsforum 

mailto:post@vestnesnf.no
mailto:josefine@vestnesnf.no
mailto:eva@vestnesnf.no
https://www.instagram.com/vestnes.naeringsforum/


 

NBNB! Kompensasjonsordning for lokale virksomheter  
Kommunene behandler i dag saken ang. Covid-19 midler, følg med dette og søk dersom du 
er i målgruppen for midlene.  

 
LEDIGE STILLINGER 
Se flere ledige stillinger her.  

 

KOMPETANSESENTER – via Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge har lansert en egen kompetanseportal. Her ligger det gratis, selvbetjente kurs for 
nye og etablerte bedrifter som ønsker vekst, som vil lære med om eksport og mye annet bra. Du tar 
kursene i det tempoet du selv ønsker. Anbefales! Se kompetansesenter her.  

Om du ønsker mer informasjon fra Innovasjon Norge og deres muligheter les deres nyhetsbrev her 
eller ta kontakt med oss.  

 

ÅKP tilbyr nye nettkurs 

Ålesund kunnskapspark har i April flere nyttige og interessante nettbaserte kurs og opplæringstiltak 
til maritim klynge. Velg blant kurs fra NTNU, Høgskolen i Volda og andre anerkjente leverandører. Les 
mer og meld deg på her.  

 

 

 
 

Kurs 

Gjennom våren kan du gjennom hoppid.no bli med 

på Online kursprogram i forretningsutvikling for 

gründere. Dette kursprogrammet går over 16 

dager og består av 9 online-samlinger. Mellom 

samlingene arbeider du med å utvikle 

forretningsideen din. Du vil også få individuell 

oppfølging fra en hoppid.no-rådgiver. Programmet 

er gratis. Les mer om kursene her.  

 

 

 

 

Nyhetsbrev! 

Hver måned får du nå som medlem nyhetsbrev fra 

oss i Vestnes Næringsforum med nyheter fra 

næringslivet i Vestnes Kommune. Denne vil bare bli 

sendt ut til medlemmer og kan bli brukt for å dele 

informasjon, ledige stillinger, glad saker og 

inspirasjon. Har du noe du vil dele? Send oss e-post 

til post@vestnesnf.no. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasjon av dere på Sosiale Medier 

Hver uke fremover vil vi poste et innlegg om hvert 

medlem i Vestnes Næringsforum. Det blir 

presentert kort om hva, hvor, fra når, fokus og 

verdier fra bedrifter, samt bilder eller video. Har 

din bedrift lyst til å bli med på dette? Gi beskjed til 

Josefine via josefine@vestnesnf.no.  

 

 

 

 

 

Brosjyre 

Vi er i gang med å planlegge en brosjyre 

sammen med kommunen, biblioteket og 

frivillighetssentralen som skal være ferdigstilt i juni 

2021. Denne blir distribuert i post i kommune, men 

vil også være digital. Har du forslag til innhold? 

Send oss e-post til post@vestnesnf.no. 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vestnes/Meetings/Details/228397?agendaItemId=201246
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vestnes/Meetings/Details/228397?agendaItemId=201246
https://www.finn.no/job/fulltime/search.html?abTestKey=control&location=2.20001.20015.20299&sort=RELEVANCE
https://kompetansesenter.innovasjonnorge.no/?fbclid=IwAR1TP7y2cPiUtQ9p-9eQQi3QyX25v-VZrFFwJOfqUx0a4CFuaOix-4uynSE
https://8984b27d65134bb8b9a8c945f96c4306.marketingusercontent.com/m/view/7BN5EJVfvbRN442Bz8SwmLSZxoMbycE1fik8TWxtgmIx?msdynttrid=4GapV8-fpu8tumy8tJGDHKrGnsDRdzXYNSa7YarlMBU
https://8984b27d65134bb8b9a8c945f96c4306.marketingusercontent.com/m/view/7BN5EJVfvbRN442Bz8SwmLSZxoMbycE1fik8TWxtgmIx?msdynttrid=4GapV8-fpu8tumy8tJGDHKrGnsDRdzXYNSa7YarlMBU
https://www.bluemaritimecluster.no/gce
https://www.bluemaritimecluster.no/gce
https://mrfylke.no/hoppid.no/kalender-hoppid.no
mailto:post@vestnesnf.no
mailto:josefine@vestnesnf.no
mailto:post@vestnesnf.no


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=481867743005031
https://fb.watch/4siww-s3Zd/

