
 

 

 

 

  

 

   

 

  
 
NYHETSBREV 
JUNI 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 Mai: 

1) Tettsted prosjektet/Reiseliv 
- Sammen med landskapsarkitekter og teknisk avd. i Kommunen. 

 utformer vi hvordan Parkområde på Kataholmen blir. 
- Møter med kommune administrasjon og båtbyggermuseet. 

Plan på fremdrift for prosjektet «Søblomsten» og vernebygg. 
- Første spadetak er tatt på Kataholmen og fundamentet til  

Fyrtårnet er på plass. Nå gjenstår galvanisering før det skal kles 
med marint avfall fra bedrifter, fjæra og befolkning. 

- Vi har opprettet spleis og til nå fått inn 40 000 –  
Se mer informasjon på side 3 eller se mer her.  

2) Medlemmer 
- Nye medlemmer i mai: Rekdal Foto og naturopplevelse, og 

Mørehus. Vi ønsker de velkommen! 
- Vi publiserer «Ukens bedrift» på facebook og instagram. I mai 

var det Fjordcruise Romsdalsfjord, MaRitz, Vestnes Renovasjon 
og Fagervik Camping.  

3) Merkevarebygging for Vestnes sentrum 
Markedsføringen fortsetter som før til Vestnes Brygge blir 
omprofilert til Alti. Se gjerne @vestnes.sentrum. 

4) Hoppid.no 
- I mai har vi også hatt noen grunder møter og oppfølgingsmøter. 

Vi fortsetter og følge en deltager fra Vestnes gjennom 
Hoppid-kurs. Flere ideer og 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  

Juni 2021: 107 

 

Følg oss på sosiale medier: 

FACBOOK/INSTAGRAM: 

vestnes.naeringsforum 

https://www.spleis.no/project/172781
https://www.spleis.no/project/172781
mailto:post@vestnesnf.no
mailto:josefine@vestnesnf.no
mailto:eva@vestnesnf.no
https://www.instagram.com/vestnes.naeringsforum/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iVestnes.no – BESØK VESTNES 
Sammen med Frivillighetssentralen og Vestnes folkebibliotek har vi tatt tak i driften til portalen iVestnes.no. 
Skiltgruppa i kommunen vedtok at iVestnes.no skal stå på skiltene og da er det viktig at både nettsiden er 
oppdatert. Nå er det lagt inn «Besøk Vestnes», der det er en oversikt om hva som finnes i Vestnes alt fra mat, 
overnatting og opplevelser. Se gjerne om din bedrift er synlig på ivestnes.no. Vi setter pris på tilbakemeldinger 
på siden slik at vi kan optimalisere portalen.  
 
Instagramkontoen @ivestnes.no har nå begynt å «leve», tagg oss gjerne om du har noen fine bilder fra fjellet, 
havet, hytta, hjemmet eller noe annet spennende fra Vestnes Målet er at befolkningen og turister «driver» 
denne siden med innhold. – Tagg oss gjerne (@ivestnes.no). 
 

 

Vi setter Vestnes på kartet via Visit North West 
 

 

 For å fremme Vestnes, må vi være synlige på flere kanaler. 
   Derfor arrangerte vi, og @visitnorthwest en fotoshoot. 

                Dette skal bidra til positive assosiasjoner til Vestnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ivestnes.no/besok-vestnes/
https://www.ivestnes.no/besok-vestnes/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åpen søknad - Vi ønsker å koble folk og arbeid 
VI får stadig hengivelser om vi vet om ledige stillinger. Det er alle aldre. Fra nyutdannede til erfarne. 
Vi tar imot åpne søknader, og ønsker tips fra dere om dere har behov for nye ansatte eller utvidelser.  
 

 
Årsmøte i Vestnes Næringsforum 
9. juni blir det avholdt årsmøte på Vestnes Fjordhotell kl. 19.00, innkalling sendt vi mail. 
 
 

Vi planlegger aktivitetsarrangement i Vestnes 16.- 18. juli 
Vi har fått innvilget søknaden for aktivitet rundt 100 års markering av første fergerute i M&R. 
De gikk fra Vestnes til Åndalsnes. Ferga vil gå tur – retur en gang per dag, fredag og lørdag. Mens ferga går vil 
det skje aktiviteter i sentrum, blant anna vannaktivitet, konserter, hesteridning med mer. Mer informasjon om 
arrangementet vil komme.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bli med å skap aktivitetsområde på Kataholmen! 
 
Alle pengene som samles inn, går til utvikling av Kataholmen.  
 
Fylkeskommunen vil bidra igjen, men de ønsker en 3 deling som på Sjøfronten. Dvs. den summen vi får inn 
 på spleisen fra næringsliv og private kan vi søke Møre og Romsdal Fylkeskommune om! 
 
Lenge har Kataholmen stått dekket av grus og blitt brukt som en lagringsplass.. Dette er et av de fineste 
stedene vi har, derfor vil vi bidra til utvikling av området. Søblomsten er på plass, nå gjenstår det å skape 
aktivitet og miljø rundt. Vi i Vestnes Næringsforum, sammen med Vestnes Kommune og Fylkeskommunen har 
sett på muligheter til å utvikle område slik at det skal være attraktivt sted for liten og stor.  
 
Det planlegges terreng, plen, trær, blomterkasser, bord, benker og lekeapparat/treningsapparat. I tillegg vil det 
bli bygd et fyrtårn laget av maritimt "avfall" som tau, blåser, garn osv. Fyrtårnet er bygd av elever ved 
Gjermundnes Videregående Skole og materiellet er sponset av næringslivet i Vestnes. Fyrtårnet symboliserer 
den maritime historien vi har i Vestnes og setter fokus på miljø og fremtiden. Plastforsøpling av havet er en av 
de største miljøutfordringene vi har. Som den maritime og marine kommunen vi er, er det viktig at vi tar 
ansvar for fremtiden.  
 
Alle givere vil få navnet sitt eller bedriften sin på et skilt på Kataholmen. 

 
 

➔ Bli med på spleisefesten her.  
 

https://www.spleis.no/project/172781
https://www.spleis.no/project/172781


 
LEDIGE STILLINGER 
MCP Electro AS søker dyktige medarbeidere innen privat, industri og maritimt. Se hele 
stillingsannonsen her.  

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.  

 

 

 

 

 

 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

ÅKP tilbyr nye nettkurs 

Ålesund kunnskapspark har i mai 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev! 

Hver måned får du nå som medlem nyhetsbrev fra 

oss i Vestnes Næringsforum med nyheter fra 

næringslivet i Vestnes Kommune. Denne vil bli 

sendt ut til medlemmer og lagt ut på vår nettside.  

Gjennom nyhetsbrevet kan du dele informasjon, 

ledige stillinger, glad saker og inspirasjon. Har du 

noe du vil dele? Send oss e-post til 

post@vestnesnf.no. 

 

 

 

 

 

UKENS BEDRIFT 

Presentasjon av dere på Sosiale Medier 

Hver uke poster vi 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. Akkurat nå er det kø, så gi 

beskjed tidlig om du vil være neste bedrift ut! 

https://www.facebook.com/mcpelectro/photos/a.172062470929261/330486451753528/
https://www.facebook.com/mcpelectro/photos/a.172062470929261/330486451753528/
https://www.ivestnes.no/arbeid/ledige-stillingar/
https://www.ivestnes.no/arbeid/ledige-stillingar/
https://kompetansesenter.innovasjonnorge.no/?fbclid=IwAR1TP7y2cPiUtQ9p-9eQQi3QyX25v-VZrFFwJOfqUx0a4CFuaOix-4uynSE
https://8984b27d65134bb8b9a8c945f96c4306.marketingusercontent.com/m/view/4exGL50xWOt9wxoQbpsBrnOHeMCNmjVsJu0zbNPBYzAx?msdynttrid=YMw0wmxFA7oCptFMwcpMlpq8EuMyw-eo-JqyC-ZDMxc
https://8984b27d65134bb8b9a8c945f96c4306.marketingusercontent.com/m/view/4exGL50xWOt9wxoQbpsBrnOHeMCNmjVsJu0zbNPBYzAx?msdynttrid=YMw0wmxFA7oCptFMwcpMlpq8EuMyw-eo-JqyC-ZDMxc
https://mrfylke.no/hoppid.no/kalender-hoppid.no
https://www.bluemaritimecluster.no/gce
mailto:post@vestnesnf.no
mailto:josefine@vestnesnf.no

