
 
 
Barentsgründere møter Hermetikkengründere 

30 russiske, finske, svenske og norske kulturnæringsaktører besøkte 

Hermetikken Næringshage forleden. Hensikt? Knytte kontakter, lære 

av hverandre, kanskje jobbe i lag over grensene her nord? Prosjektet 

heter Young Entrepreneurs in the Barents Region, og består av yngre 

mennesker som jobber eller ønsker å etablere egne virksomheter 

innen kulturfeltet. - Deltakerne gir svært positive tilbakemeldinger, 

sier Kirsti Riesto, fylkeskoordinator for YE-prosjektet. - Øst-

Finnmark fremstår for dem som et mulighetenes land, et sted der folk 

får det til! Les mer på www.hermetikken.no 

 

Nytt styre i Hermetikken Næringshage 

Etter 8 år som styreleder i Hermetikken 

Nærings-hage takker Ellen Zahl Jonassen 

(bildet) av og gir plassen videre til Kristian 

Wengen. - Ellen har gjort en formidabel 

jobb for Hermetikken i de årene hun har 

vært leder, sier Mette Westlie, daglig leder i 

kulturnæringshagen. - Når Kristian nå 

overtar som leder er det i trygg forvisning 

om at han bygger videre på det grunnlaget Ellen har lagt.  

Styret er dessuten styrket ved at vi har fått inn Ragnhild Dalheim 

Eriksen som har grundig erfaring med kulturnæringsvirksomhet og et 

nettverk knyttet mot det samiske. Han Petter Haaland er også valgt 

inn som nytt styremedlem, med en sterk bakgrunn fra 

musikkbransjen og arbeid med kommersiell kulturvirksomhet.  

Sammen med Jens-Harald Jenssen og Wenche Pedersen står styret i 

Hermetikken Næringshage sterkt rustet for store ambisjoner om 

kulturnæringsutvikling, styrket nettverk og grenseløse muligheter for 

den eldste og nordligste kulturnæringshagen.  
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  POPDESIGN - den  
 folkelige Hermetikken- 
 bedriften 
 

   

 

 

 

 

 
 - Vi er det lille du ikke visste du   
 trengte. Vi er to fyrer som driver  
 et lite reklamebyrå som gjør det  
 meste innenfor profilering for  
 det lokale markedet.  
 Det sier Geir Karikoski med et   
 skjevt smil. Sammen med Frank   
 Mosand har han drevet  
 POPDESIGN i 14 år. Kjører du  
 taxi i Vadsø, se etter den røde  
 logoen deres på bilene. 

 Les mer  
 
  http://www.hermetikken.no 

 

 

 

Frank Mosand (t.v.) og Geir Karikoski. 
Foto: Torill Olsen.  



 

Storsatsing på profilering av Hermetikken-bedriftene 

Hermetikken har siden nyttår satset målrettet på profilering av Hermetikken-bedriftene og spennende 

aktiviteter og prosjekter som miljøet genererer. Det nytter. Vi har kjørt nyhetsbrev til et bredt nettverk av 

kunder og organisasjoner over hele landet. I tillegg har Facebook-siden blitt en av de best besøkte i sitt slag. 

Også medieomtale av medlemsbedriftene og deres prosjekter gitt stor effekt i form av godt omdømme og økt 

kontaktnett. - Vi tror at en bevisst informasjonsstrategi, dyktige kulturnæringsbedrifter og en halv info-stilling 

har bidratt til suksessen, sier Mette Westlie, daglig leder i Hermetikken Næringshage.  

 

 

Bedriftsnytt 

Ekkerøy Feriehus tilbyr GPS fugleguiding til turistene 
Som fuglekikkende gjest i Ekkerøy Feriehus sine flotte hus og leiligheter har du tilgang 
til deres selv-guidingsystem med en GPS  -navigator med ferdig programmerte 
interessepunkter. Hvert interessepunkt har et informasjonsark tilknyttet seg, med 
utførlig beskrivelse av hvilke fugler du kan forvente, samt hvilken strategi du skal velge 
for å ha størst sjanse til å lykkes med fuglekikking i Varanger og på Ekkerøy. 
www.ekkeroy.no 
 
Barents Event har fått storkontrakt for Statnett 
Som et profesjonell eventselskap jobber de nå med Statnett sin feiring av ferdigstillelse 
av kraftlinja Varangerbotn-Skogfoss som skal skje i september. - Jeg er sikker på at 
slike oppdrag gjør at flere nasjonale og internasjonale kunder vet at det er selskap i 
nord som kan håndtere store event på en profesjonell måte, og dermed komme 
nordover og kjøper flere tjenester, sier Harald Devold. www.barentsevent.no 

"Den siste nomade" vises på NRK2 den 27. mai kl. 21.30 
Dokumentarfilmen tar for seg spørsmålet om det fortsatt er plass til samisk reindrift i 
et moderne samfunn. Filmen er 100 % Finnmarksprodusert med Alf Johansen, Anstein 
Mikkelsen og fotograf Harry Johansen fra Hermetikken-bedriften Govas Film & 
Medieproduksjon AS. www.govas.no 

 

 
 
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 


