
 

 

 

 

  

 

   

 

  
 
NYHETSBREV 
JULI 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 juni: 

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

utformer vi hvordan Parkområde på Kataholmen blir. 
- Nå har første del av fyrtånet på Kataholmen kledd med  

marint avfall sponset av bedrifter, fjæra og befolkning. 
- Vi har opprettet spleis som går fortsatt selv om vi er snart i mål.. 

2) Medlemmer 
- Nye medlemmer i juni: Vestnes Næringseiendom,  
- Nordic Vagabonds og Linda Skorgen.  Vi ønsker de velkommen! Dessverre har vi  

2 konkurser er registrert blant medlemmene. 
- Vi publiserer «Ukens bedrift» på facebook og instagram. I Juni 

var det Alfa Rengjøring, Vestnes Fjordhotell, Etac Bil og  
Rekdal Foto og Naturopplevelse.  

3) Merkevarebygging for Vestnes sentrum 
- Markedsføringen fortsetter som før til Vestnes Brygge blir 

omprofilert til Alti. Se gjerne @vestnes.sentrum på instagram. 
- Vi arrangerer FERRYTALE! Dagfinn Wiik kom med ideen om å  

ta i brukebilfergen som gikk ut fra Remmem for nøyaktig 100 
år siden – les mer om dette på side 3 .  

4) Hoppid.no 
- I juni har vi også hatt flere møter med gründere. 

Den siste uken i juni hadde vi med oss seniorrådgiver  
Arne Mehl fra Ålesund Kunnskapspark. 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  

Juli 2021: 108 

 

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/


iVestnes.no – SKILT OG BESØK VESTNES 
Sammen med Frivillighetssentralen og Vestnes folkebibliotek har vi tatt tak i driften til portalen iVestnes.no. 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.  
 
Skiltgruppa i kommunen vedtok at iVestnes.no skal stå på skiltene og da er det viktig at både nettsiden er 
oppdatert. Vi tok tak i planleggingen og gjennomføringen av fotograferingen til skiltene sammen med fotograf 
Ziggi Wan. Skiltene er nå bestilt og planlegges å få opp i løpet av juli. Skiltene vil stå ved tresfjordbrua på 
Vikebukt, Lengst ned i Skorgedalen og ved rundkjøringen før Furneset. Bygdeskiltene blir avventet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 
 

 
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. Vi er i 
 gang med å utvikle nettsiden vår slik at søkere  
kan enkelt sende inn til oss.  

 
Sommarskulen 2021 
Sammen med frivillighetssentralen, Vestnes kommune og  
Vestnes kulturskulen arrangerte vi Sommarskulen 2021. 
I uke 25 ble det holdt kurs for 1.-10. trinn over heile  
kommunen. Noen av kursene var Make-up, fotball,  
jolleseiling, kajakk med vått kort, hesteridning, seiling, design og søm,  
volleyball, visuell kunst og korpsmusikk. Se alle kurs og nettside her. 

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


Vi planlegger aktivitetsarrangement i Vestnes 16.- 17. juli! 

Vi markerer 100 års jubileum til Norges eldste  
bevarte bilferge som gikk fra Vestnes med en folkefest!  
Mens bilfergen fra 1921 går mellom Vestnes, videre til  
Remmem, Vikebukt og Gjermundnesholmene, vil det  
skje aktiviteter og konserter på land både fredag og lørdag. 
 
På dagtid vil det foregå gratis aktiviteter og konserter i 
 sentrum, mens på kvelden blir det spilt opp til dans med  
kjente, morsomme og lokale artister og band.  
Artistene og bandene blir sluppet hver uke                                                                                                                   
fremover på facebook – Følg med! 
 
B/F Bilfergen er Norges eldste bevarte ferge og vernet av  
riksantikvaren. Den startet å gå i Møre og Romsdals første  
fergerute sommeren 1921 mellom Remmemsbukta på  
Vestnes og Åndalsnes i regi av Aalesund Automobilklubb,  
senere AS Aalesund færgeselskap. 
 
Vi markerer 100 års jubileum ved å gå turer ved Vestnes videre til Remmem, Vikebukt og 
Gjermundnesholmene, deretter tilbake til Vestnes. Fergeturen vil ta rundt 1 timer en hvor man får noe godt og 
drikke og kake ombord. 
 
Gled deg til Ferrytale i Vestnes! 

 

 

 
Fyrtårnet reiser  

seg på Kataholmen! 
Fyrtårnet har nå  

begynt å bli kledd, og det skjer fremgang  
hver dag på Kataholmen.  
Vi har er godt samarbeid  

med teknisk i Vestnes Kommune.  
Med næringslivet sin 1/3 fikk vi via  

kommunen bevilgningen  
på 470.000 fra fylkeskommunen og  

entreprenører er snart i gang med å  
forme sjøkanten og terreng.  

  
I tillegg til terreng, gras og flott  
sjøkant vil det også komme et  

tufteparkanlegg, trampoliner, m.m. 
.  

 
 

Bli med og skap aktivitetsområde på Kataholmen! 
 

Alle pengene som samles inn, går til utvikling av Kataholmen. 
Alle givere vil få navnet sitt eller bedriften sin på et skilt på Kataholmen. 

 
 

➔ Bli med på spleisefesten her. 

https://www.facebook.com/events/202828578258750?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/202828578258750?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://www.spleis.no/project/172781
https://www.spleis.no/project/172781


LEDIGE LOKALER 
Kombinasjonslokaler kontor- lager- og produksjonslokaler til leie på Skorgeneset og Lokaler til leie på gateplan 
m/garderobe i 2 etg samt lager i u-etg. Se mer om de ledige lokalene her.  

 
 
 
 
 
 
 
 
LEDIG STILLING SOM DAGLIG 
LEDER VED TREMEK AS 
Det er ledig stilling som daglig Leder ved Tremek AS på  
Skorgeneset i Vestnes kommune f.o.m. 1.1.2022.  
 

 
Som daglig leder vil du få ansvaret for den daglige drift for hele virksomheten, i samarbeid med vår 
ledergruppe. I tillegg ansvar for økonomi/budsjettarbeid, personalledelse, markedsføring, HMS og kontakt ut 
mot våre kunder. De søker etter en person med høyere utdanning, relevant yrkes- erfaring, gode 
samarbeidsegenskaper og som er positiv til å ta nye utfordringer til enhver tid. Vi kan tilby dyktige 
medarbeidere, god pensjonsordning, lønn etter avtale og en jobb med stadig nye utfordringer.  
 
For spørsmål og ytterligere informasjon ta kontakt med daglig leder Bjørn Flate tlf. 479 79 880 eller styreleder 
Hallvard Tennøy tlf. 970 54 925. Søknad med CV sendes elektronisk til hallvard.tennoy@tkelevator.com med 
kopi til tremek@tremek.no innen 31. august 2021. Se ellers hjemmeside : www.tremek.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÆRINGSTREFF 24. AUGUST! 
Etter 1,5 år med få arrangement planlegger vi nå endelig næringstreff igjen! Vi inviterer deg til næringstreff 24. 
august, mer informasjon kommer.  
 
Vi gleder oss! 

 

https://www.finn.no/realestate/businessrent/search.html?abTestKey=oneColumn&location=1.20015.20299&sort=PUBLISHED_DESC


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.  

 

 

 

 
 

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.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

