
 

 

 

 

 

  

 

   

 

  
 
 
NYHETSBREV 
NOVEMBER 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 oktober: 

1) Medlemsinfo: 
- Ukens bedrift: Straumen Bil, Entreprenør Holseter AS,  

Fargerike Sivertsen og Sparebank1 SMN 
- Velkommen til nytt medlem; Stall Skeidsvoll 
- Vestnes Næringsforum har i samarbeid med vårt medlem 

Adcom Molde forhandlet frem svært gunstige betingelser på  

telecom løsninger fra Nortel, til alle våre medlemmer (side 4) 

2) Tettsted prosjektet/Reiseliv 
- Apparatene er på plass, det gjenstår kun dekke her. 

Åpningsdato for Kataholmen kommer 
3) Næringstreff 

- Den 2. september arrangerer vi Næringstreff se mer på neste 
Side. Innovasjonsfestivalen i Åndalsnes 9.-11. november – 

        Se mer på side 3 
4) Hoppid.no 

- Eva følger nytt kurs for kompetansepåfyll og autorisering som  
Rådgiver 

- Vi ønsker flere grundere velkommen, ta gjerne turen innom  
                      om du har en forretningside du har lyst å sette ut til livet.   

 
 

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  

Noveber 2021: 114 

 

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/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I høstferieuke var SuFu (Your Sustainable Future), People of 2050 og Norsk 
klimanettverk samlet i Vestnes! 
Snart 40 ungdommer (16-32 år) fra hele verden var samlet på Vestheim for å lære mer om bærekraft og 
klimabevissthet, og systemtenkning. De trivdes så godt her at de vil komme igjen til sommeren!  
 
Gjennom uka holdt de vær dag samlinger og workshops på Vestheim, og de besøkte United Future Lab Norway 
i Ålesund hvor Kristine Oda Walderhaug Sæther delte hvordan teknologi og bærekraft møtes for konkrete 
applikasjoner og løsninger. Fredagen arrangerte vi i Vestnes Næringsforum til «kaffe og Klima» på Vestnes 
Bibliotek hvor Ole Helge Haugen fra fylkeskommune kom og fortalte hvordan de satser på bærekraft og deres 
regnskap og rapporter om bærekraft. Josefine Rødal Tomren fortalte hvilke tiltak distriktene gjør og kan bli 
flinkere på. Dette gjald både for privatpersoner, bedrifter og kommuner.  

 
Næringstreffet som var – Sosiale medier og Kjøpesenterutvikling 
Næringstreffet som var den 5.oktober var todelt. Først var det Josefine som holdt kurs i Sosiale Medier for 
nybegynnere, der kom det tett på 40 personer. Andre del begynte til vanlig næringstreff tid, kl. 20.00 inne på 
MaRitz. Der Kathrine Bergsli Klokset fortalte om ombyggingen av Vestnes Brygge til ALTI som skal skje nå 11. 
november! 
 

Næringstreffet som kommer – Hvordan fungerer Vestnes kommune egentlig 
og hvem er den nye ordføreren i Vestnes? 
Da inviterer vi til Næringstreff igjen, velkommen til deg og dine kollegaer! 
Møt vår nye Ordfører Randi Bergundhaugen, hør hennes tanker om Vestnes, fremtiden og hvordan kommunen 
fungerer! Denne gang er vi tilbake på Vestnes Fjordhotell! 
 
-19.30 – «dørene åpner» 
-20.00 – innlegg fra Ordfører 
-ca 20.30/45 – mat kr 100,- pr pers. for den som vil det 
 
Velkommen til Næringstreff den 2. oktober - Vi gleder oss 

https://www.linkedin.com/company/yoursustainablefuture/
https://www.linkedin.com/company/people-of-2050/
https://www.norskklimanettverk.no/
https://www.norskklimanettverk.no/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som Hoppid-kontor i Vestnes er Innovasjonsfestivalen også vår festival - vi 
anbefaler alle som er interessert i innovasjon og grunderskap til å ta turen! 
Årets Innovasjonsfestival på Åndalsnes sparkes i gang kvelden 9. november med mat og prat på Eggen 
restaurant på toppen av Romsdalsgondolen. 10. og 11. november er det faglig påfyll og varierte temaer som 
har overføringsverdi på tvers av bransjer. Fra Vestnes kommune kommer Josefine Rødal Tomren fra Vestnes 
Næringsforum og skal holde kurset: Hvordan bygge merkevare og identitet i Sosiale Medier. I tillegg kommer 
Kaape fra Tomrefjord som skal fortelle om bærekraftig mote og lokal produksjon i innlegget: Tekstilindustri: fra 
tradisjon til innovasjon. 
 
Ideer blir til når mennesker møtes 
Framtidens innovative løsninger skapes i møtepunktet mellom gründere, nytt og eksisterende næringsliv. 
Etablerte nettverk kan fint pleies digitalt, men de nye kontaktene får du best ansikt til ansikt. På 
Innovasjonsfestivalen legges det til rette for den gode praten i gangene. Her kommer du tett på 
foredragsholdere, ressurspersoner og virkemiddelapparat. Kanskje finner du framtidens samarbeidspartnere 
akkurat her! 
 
Se hele programmet her: https://www.innovasjonsfestivalen.no/program 
 
Vi gleder oss til Innovasjonsfestivalen!  

 
 
 
 

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.innovasjonsfestivalen.no/program?fbclid=IwAR34LLoCs2YLiEpPGCxlAYMgt-R7fkA1Zke8GvofM_FeGilc00o8MImOG2c


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.  
 

MEDLEMSTILBUD 

Vestnes Næringsforum har i samarbeid med vårt medlem Adcom Molde forhandlet frem svært gunstige 

betingelser på telecom løsninger fra Nortel, til alle våre medlemmer. 

Nortel er et annerledes mobilselskap for små og mellomstore bedrifter, som har hovedkontor i Ålesund. 

Selskapet var først i bedriftsmarkedet med et abonnement med fri bruk av mobildata. Nortel er i dag den 

raskest voksende utfordreren i bedriftsmarkedet. Adcom Molde er en del av landets største forhandlerkjede 

for mobil og IT, Mobit. Adcom sitter på unik kompetanse og erfaring med å tilpasse og supportere bedrifters 

telefoniløsninger gjennom over 20 år.  Nortels vilkår og produkter, kombinert med Adcom som lokalt 

servicepunkt, gjør avtalen til ett naturlig valg for kunder i vårt distrikt.   

I avtalen tilbys: 

- Særdeles gunstige vilkår 
- Forutsigbare kostnader 
- Datapakker fra 0GB til Grenseløs 
- 20% fleksibilitet i avtalen 
- Full Telenor dekning, med fri fart på 4G og 5G 
- Trygg og effektiv kundeservice 

 

Kontaktinformasjon: Adcom Molde, Nina Solheim, Mob 913 04 230, Epost: nina.solheim@adcom.no 

 

 

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.  

 

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. Programmet er gratis. Les mer om 

kursene her.  

 

 

 

ÅKP tilbyr nye nettkurs 

Ålesund kunnskapspark flere nyttige og interessante 

nettbaserte kurs og opplæringstiltak til maritim klynge.. 

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, tilbud til andre 

medlemmer, glad saker og inspirasjon. 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. 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/
mailto:nina.solheim@adcom.no
https://kompetansesenter.innovasjonnorge.no/?fbclid=IwAR1TP7y2cPiUtQ9p-9eQQi3QyX25v-VZrFFwJOfqUx0a4CFuaOix-4uynSE
https://mrfylke.no/hoppid.no/kalender-hoppid.no
https://mrfylke.no/hoppid.no/kalender-hoppid.no
https://www.bluemaritimecluster.no/gce
mailto:post@vestnesnf.no
mailto:josefine@vestnesnf.no

