
 

Hermetikken-bedrift med storkontrakt for Statens 

Vegvesen! 

Steffen Aronsen DESIGN har nettopp ferdigstilt fantastiske 
veggmalerier på vegvesenets museale samlinger i Skipagurra.  
 
- Det har vært utrolig morsomt å få arbeide med dette prosjektet, sier 
han. Jeg har glist meg gjennom hele jobben, og skulle gjerne hatt flere 
slike oppdrag, gjerne for muséer og andre som dokumenterer historie.  

Det Steffen har gjort er å lage veggmalerier som viser hvordan folk og 
frakt med Langnes-ferga foregikk den gang det var fergetrafikk over 
Tanaelva. Dette er en del av Statens Vegvesens arbeid med å samle, 
systematisere og sette i stand gamle maskiner, kjøretøy og andre 
gjenstander med tilknytning til Vegvesenets aktivitet i Finnmark, har 
pågått gjennom mange år. 1. juli åpner Statens vegvesens 
museumssamling i Skippagurra, og feirer dermed 100-årsjublieum.    

Oppdraget for Statens vegvesen har vært spesielt interessant for 

Steffen. - Jeg anbefaler alle som kan til å ta en tur innom Skippagurra 

og se på den flotte utstillingen, sier han. 

I mellomtiden kan du få en smakebit av Steffens veggmalerier for 

Statens Vegvesen ved å klikke på denne lenken:  
h"ps://www.facebook.com/media/set/?set=a.856191974409734.1073741837.482275681801367&type=1 

Resten av artikkelen om Steffen Aronsen kan du lese på 

http://www.hermetikken.no 
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Filmgründere skryter 
av mentorordninga til 
Innovasjon Norge 

 
 

  - Vi har stor nytte av mentor- 
ordninga til Innovasjon Norge. 
Det sier Martin Fotland og Tom 
Paulsen, filmgründere bak det 
nystartede firmaet FIX FILM. 

Som kommersiell kulturbedrift 
har de valgt å sikte seg inn på en 
mentor som kan markedsføring 
og forretningsdrift.  
 
- Derfor valgte vi 
Formidlingskraft AS, en av 
bedriftene i Hermetikken-miljøet 
vi selv er en del av, sier Fotland. 

Les mer på www.hermetikken.no 
  

 

Foto: Torill Olsen 



 

6 nye kulturnæringsbedrifter i Hermetikken! 
 
Hermetikken Næringshage jubler over at stadig flere kulturnærings-bedrifter 
etableres i Øst-Finnmark, og ikke minst at de ønsker seg til miljøet i Hermetikken. 
- Hittil i år har 6 nye bedrifter blitt medlem i næringshagen, og det er ganske 
mange med tanke på at vi er en kulturnæringshage, sier daglig leder Mette Westlie.  

- Vi er kjempefornøyde og er helt sikker på at de nye bedriftene vil tilføre miljøet 
masse positivt! Så skal vi jobbe hardt for at alle våre medlemmer opplever en stor 
verdi av sitt medlemsskap. Av de nye som er kommet til er 3 lokalisert i Vadsø og 3 
bedrifter lokalisert andre steder i Øst-Finnmark. I Vadsø er nå både Trine Hamran 
Media, Frilanser Susanne Hætta og Trivselslaben AS blitt en del av Hermetikken-

miljøet. I tillegg har Fix Film i Vardø, Govas Film og Mediaproduksjon i Tana og Grenseløsfestivalen i Sør-
Varanger blitt medlemmer. – Det er helt topp å få med kulturnæringsbedrifter fra andre kommuner. Verdien 
av nettverket for bedriftene øker, og det vil styrke næringssam-arbeidet over kommunegrensene, påpeker 
Westlie.  – Både for nyetablerte og etablerte bedrifter, tror jeg det oppleves som viktig å være en del av et større 
fagmiljø.  Det kan både gi større og flere oppdrag gjennom at bedriftene samarbeider, de får tilgang til 
kompetanse og nettverk, og ikke minst har de likesinnede som de kan diskutere med og rådspørre.  - Det er 
godt å ta med seg i en tøff gründer-hverdag. 

 
 

Hermetikken på kulturnæringskonferanse 

Hermetikken Næringshage var sterkt representert på den nasjonale 

kulturnæringskonferansen som nylig gikk av stabelen i Tromsø. - Det 

er viktig at vi er representert på viktige arenaer, både for å knytte 

nettverk, men også for å vise at vi er en viktig kulturnæringsaktør også i 

regional og nasjonal sammenheng. Det sier Mette Westlie, daglig leder 

i Hermetikken Næringshage. 

Hermetikken Næringshage var representert på kulturnærings- 

konferansen med Harald Devold, Maria Utsi, Kristian Wengen og  

Trine Hamran (bildet). 

 

 En viktig møteplass for utvikling i Finnmark 

Visste du at det fins en viktig møteplass i fylket vårt som heter Nettverk 

Finnmark og som jobber for utvikling og vekst for næringsliv og 

gründere? Her samles næringshagene i Finnmark, Pro Barents og 

virkemiddelaktørene. Fellesnevneren er et ønske om å legge best mulig 

til rette for næringsutvikling. Nylig hadde de møte i Hammerfest. - 

Nettverk Finnmark er en viktig arena for at vi skal kunne gjøre en best      

     mulig jobb, sier leder i Hermetikken Næringshage, Mette Westlie.  

 

Foto: Terje Meyer. 



 

Bedriftsnytt 

 

Velkommen til ny Hermetikken-bedrift 
 

Hermetikken Næringshage ønsker Grenseløsfestivalen med Stian Labahå (foto: 
Finnmarken) velkommen som Hermetikken-bedrift. Det er en stor ressurs vi har fått 
med i næringshagen. Vi jobber med en egen artikkel om Stian som offentliggjøres i 
august.  
 
I mellomtiden kan du lese avisa Finnmarkens oppslag om Stian Labahå og 
Grenseløsfestivalen på http://www.hermetikken.no 

 

Frilanser Susanne Hætta med fantastiske portretter 

En av de nye Hermetikken-bedriftene, frilanser Susanne Hætta (foto: Hilde Arvola), 
har allerede gjort seg bemerket med flotte portrett som utmerker seg både med tekst 
og foto. Vi i Hermetikken vil lage et flott portrett av Susanne selv som publiseres i 
august.  
 
Har du lyst til å lese mer om Susanne og hennes arbeid på Facebook, søk susannefoto. 

 
Markedskurs-suksess 
 

Nylig deltok 8 Hermetikken-bedrifter på kurs i markedsstrategier og markeds-
muligheter for å øke sin konkurransekraft og lønnsomhet. Kurset ble ledet av Kristian 
Wengen i Arc Giraff, og ble svært godt mottatt.  
 
- Det var et flott kurs med relevant teori og en passe dose utfordrende 
arbeidsoppgaver, sier direktør ved Rica hotell Vadsø, Anita E. Nilsen (Foto: 
Finnmarken). - Det er med på å gi retning for vårt markedsarbeid fremover.  
Les mer på http://www.hermetikken.no 

 

Ny i Arc Giraff 

 
Hun er Finnmarking, sosiolog, kommer fra det offentlige og jobber for første gang i en 
privat bedrift. Møt Kari Mette Foslund, den nye kontorlederen i Arc Giraff (foto: 
Privat). For drøyt to måneder siden startet hun i jobben, etter noen år som leder for 
helseenheten i Vadsø kommune.  

- Jeg syns det er veldig spennende å få jobbe i en privat bedrift, og i et kreativt miljø 
slik det er her i Hermetikken Næringshage, sier hun.  
Les mer om Kari Mette Foslund på http://www.hermetikken.no 

 



 

Hermetikken skal overvåke DOFFIN for medlemsbedriftene 

 
Fra 1.august kjøper Hermetikken Næringshage en 
varslingstjeneste for relevante anbud som kunngjøres i 
DOFFIN.  - Alle offentlige anskaffelser med en verdi over 
600.000 skal kunngjøres i DOFFIN.  Her er det mange 
anskaffelser som kan være interessant for våre målbedrifter å 
levere tilbud på, sier daglig leder Mette Westlie. 

Vi har utrolig mange dyktige bedrifter i næringshagen, som 
absolutt kan konkurrere om anbud på regionalt og nasjonalt 
nivå, sier hun.   

Fra 1.august kjøper derfor Hermetikken er varslingstjeneste for å få oversikt over relevante anbud.  

– Vi skal legge inn søkeord som er treffende for de varer og tjenester som Hermetikken-bedriftene leverer.  
Daglig vil vi da få melding om relevante kunngjøringer som vi så kan formidle videre til bedriftene. Vi håper at 
denne tjenesten kan gi bedriftene flere oppdrag, sier Westlie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kontakt oss 

Hermetikken Næringshage AS 
Daglig leder: Mette T. Westlie 

Banken, Tollbugata 16 

9800 VADSØ 

 

 

 

Telefon: 410 21 591 

mette@hermetikken.no 

post@hermetikken.no 

http://www.hermetikken.no 

 

Om du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet sender du avbestilling ved å sende mail til post@hermetikken.no 


