
 

 

 

 

  

 

   

 

  
 
 
NYHETSBREV 
OKTOBER 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 august: 

1) Tettsted prosjektet/Reiseliv 
Noe av lekeapparatene er kommet på Kataholmen, vi må  
Gi skryt til teknisk avdeling i kommunen og Tomra Maskin, for 
en innsats!  

- Det var ny runde med plenrulling den 28.09. Nå er den grøn! 
- Spleisen er avsluttet og med det har vi klart å samle inn totalt  

1,5 million til Kataholmen.  
 

2) Medlemmer 
- Nye medlemmer i september ACO Anlegg og AK maskiner. 
- Ukens bedrift: Ziggi, Laktat ANS, Salthammer Båtbyggeri,  

Nordvest nett og AK Maskin.  
3) Næringstreff 

- Den 13. september arrangerte vi Valgvake på Fjord Hotellet.  
- Neste Næringstreff blir Valgvake den 5. oktober ved MaRitz. 

4) Hoppid.no 
- Vi har fulgt opp gründeren Fouaz og familien, de starter opp  

internasjonal matbutikk (Al-Yasmin) i Total Elektro sine gamle 
lokaler ved siden av Coop Extra. De åpnet den 25. september! 
Vi ønsker flere grundere og ideer velkommen! 

- Josefine kommer fra neste Hoppid-kurs til å tilby en modul  
innenfor digital markedsføring og sosiale medier for hele fylke.  

 
 

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: 111 

 

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/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Næringstreffet som var – VALGVAKE 2021 
Ved årets stortingsvalg inviterte vi i Vestnes Næringsforum til Valgvake 2021 på Vestnes Fjordhotell! Valget ble 
sendt direkte fra NRK.  
 

Næringstreffet som kommer – Sosiale medier og Verfts næringen 
Neste Næringstreff blir den 5.oktober og den kommer til å bli todelt og ved Stella Maris og MaRitz Cafè. Siden 
Josefine startet i januar har det skjedd mer aktivitet på digitale flater fra næringsforum sine kanaler, men også 
kommunen sin – ivestnes.no. Dette har blitt bemerket og flere spør etter veiledning, kurs og workshop.  Derfor 
vil hun holde et nybegynnerkurs i sosiale medier som er gratis og åpent for alle. Se mer om kurset her.  
 
Andre del begynner til vanlig næringstreff tid, kl. 20.00 inne på MaRitz. Der vil Kathrine Bergsli Klokset fotelle 
om ombyggingen av Vestnes Brygge til ALTI og hva dette har å si for Vestnes Sentrum og resten av kommunen. 
Det blir servert tapas og mulighet for å kjøpe drikke.  
Inngang Næringstreff: 100 kr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til kurs og Næringstreff den 5. oktober - Vi gleder oss   

 
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, internships eller utvidelser.  

https://www.facebook.com/events/728633114641539


 

Tettstedskonferanse 

Tettstadprogrammet i Møre og Romsdal inviterte til tettstedskonferanse i Vestnes. Over 50 stk fra heile fylket 
kom til Vestnes for å se på Kjøpmannsgata, Sjøfronten, Katholmen og andre utviklinger i sentrum.  
Konferansen svar blant anna innom: 

- Hvem tar ansvar for sentrum? 
- Fortetting 
- Fra plan til gjennomføring 
- Byvandring i Vestnes med omvisning i Søblomsten 
- Arbeidsverkstad 
-  

Denne konferansen ga oss og flere fra kommunen ny innputt, nye ideer og andre tankemønstre. Tips som vi 
sitter igjen med etter konferansen er: 

- «gjør, ikke bare planlegg», planer og prospekt blir ofte liggende i en skuff, det beste er å begynne på 
de planene man har kapital og ressurser til. 

- Kvalitetskrav fra fagfolk 
- Samarbeid mellom næringsliv, kommune, gårdeier, investorer, arkitekter og fylkeskommune er viktig. 

Snakk med hverandre.  
- Utvid det man føler er sitt ansvarsområde. Dugnadsånden for å bygge et sterkt tettsted og region er 

sentral for å optimalisere utviklingen. 
- Få med frivilligheten, befolkningen og interessenter.  

 
 
 
Styremøte 
Den 14. september hadde vi siste styremøte med  
Ordfører Geir Inge Lien før han drar på Stortinget.  
Styreter fornøgde med jobben Næringsforumet gjør,  
og vi drodlet nye idéer for utvikling i  
kommune og regionen.  
 
Vi ønsker også Geir Inge lykke til på  
Stortinget! 
 
 
 
 
 
 

Krona på verket! 
I løpet av september har Søblomsten kommet på 

toppen av fyrtårnet. Dette var en ide som kom fra  
elevene fra Gjermundnes VGS som vi i VNF synes 

passet godt til utrykket nede ved Kataholmen.  
Det har også kommet lys i toppen – takk til Vik Elektro! 

 
 
 
 
 
 
 
Postveien 
Vi har siden april samarbeid med fylke om  
postveisatsningen. Vi har nå utformet mal og  
har snart klart innhold. Det planlegges markering  



denne i høst og videre arbeid våren 2022. 

Starte for deg selv? -> hoppid.no 
Gjennom høsten kan du gjennom hoppid.no bli med på Online kursprogram i forretningsutvikling for 
gründere. Se alle kursene her. 

 
 
LEDIGE STILLINGER 
Se flere ledige stillinger her.  

 

KOMPETANSESENTER – via Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge har 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 høsten 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://mrfylke.no/hoppid.no/kalender-hoppid.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
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