
 

 

 

 

  

 

   

 

  
 
 
NYHETSBREV 
AUGUST 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 
Tomra Makin er i full gang på Kataholmen og 12. august blir  
det rullet ut plen på Kataholmen!  

- Fyrtårnet er snart ferdig, det mangler bare lys. Men fyret er 
allerede et fotopunkt! Fredag 30.07. var stortingspresident,  
Tone W. Trøen på besøk i fyret!  

- Spleisen er avsluttet og med det har vi klart å samle inn totalt  
1,5 million til Kataholmen.  

2) Festivalsommer 
- I juli har vi ikke hatt «ukens bedrift» på grunn av arbeidet med 

festivaler og ferieavvikling.  
- I Juli ble det avholdt to festivaler i Vestnes: Ferrytale og  

Festival uten navn. I tillegg til å feire 100 årsjubileum for  
Festivalen Ferrytale et tiltak i arbeidet vårt med tettsteds- 
prosjektet for å skape ett godt sentrum for kommunen med 
attraktivitet. Vi setter Vestnes på kartet, og skaper bolyst.  

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

omprofilert til Alti. Se gjerne @vestnes.sentrum på instagram. 
4) Hoppid.no 

- I juli har vi fulgt opp en grunder og fortsetter å bistå i  
oppstartsfasen. En av de er ny internasjonal matbutikk! 

 
 

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  

August 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.  
 
Vi har fått oss skilt!  
I vinter ble det opprettet et utvalg fra kommunestyret sammen med Vestnes Sentrumsforening og 
kommuneadministrasjon en for å utvikle ideer til skilting i Vestnes kommune - nå er de oppe rundt sentrum! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Denne funksjonen er fortsatt under arbeid. 

 
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ivestnes.no/besok-vestnes/
https://www.ivestnes.no/besok-vestnes/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057073046657&__cft__%5b0%5d=AZXEgSbB6GDckCHSIvBRDYEA35NL8iqk0QVbj8RVV5c2vhqVnfLV6vrS8CLVr632fpHikoThCE9jrezCQKdDG-VYGu2VoxyepmzWJIVwCLKrg14uwLOKLQpAp9bZMfbIZZCTLNkzDUT21O5bhQZfs1SYcnC-M4AGUBj34MyWtfarledi83sfd1KFK_5HMM9Bp_Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.finn.no/realestate/businessrent/search.html?abTestKey=oneColumn&location=1.20015.20299&sort=PUBLISHED_DESC


MINNER OM LEDIGE STILLINGER  
Tremek AS 
Det er ledig stilling som daglig Leder ved Tremek AS på Skorgeneset i Vestnes kommune f.o.m. 1.1.2022.  
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 
 
Kraftmontasje AS 
De søker Innkjøper og Rådgiver og koordinator bærekraft. Kraftmontasje er et dynamisk selskap som hele tiden 
er ute etter å få med seg kompetente og sultne medarbeidere som vil være med å utvikle Kraftmontasje AS. 
Selskapet har en lang historie, og erfaringene deres skal de ta med seg når de går inn i en ny tid. Se nettsidene 
deres for hele stillingsannonse: https://www.kraftmontasje.no/jobbe-hos-oss 
For evt. spørsmål, kontakt daglig leder Oddgeir Anundsen på mobil: 911 20 950, prosjektsjef Per Magne 
Bjerkevoll på mobil: 414 57 580, eller HR-sjef Torry Larsen på mobil: 908 94 663 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÆRINGSTREFF 24. AUGUST! 
Etter 1 ½ år med få arrangement planlegger vi nå endelig næringstreff igjen! Vi inviterer deg til næringstreff 24. 
august, mer informasjon kommer på egen mail og via facebook. 
Vi gleder oss! 
 

 
Vel gjennomført festival - Ferrytale er en suksess! 
Gjennom tettstedsprogrammet skal vi gjøre tettstedet Vestnes om til en hyggelig og attraktiv plass. 
I tillegg til byromutvikling og næringsutvikling synes vi det er viktig å arrangere arrangement for å skape glede 
og liv i Vestnes. Ferrytale er blant annet et slik arrangement. Etter så mye gode tilbakemeldinger er dette noe vi 
ønsker å arrangere neste år også! Se film fra FERRYTALE her! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.tremek.no/
https://www.kraftmontasje.no/jobbe-hos-oss
tel:004791120950
tel:004741457580
tel:004790894663
https://www.facebook.com/vestnes.naeringsforum/videos/1154860354999746


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.  

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

