
Hun har drevet hotellet i Vadsø i snart 10 år med 
kompetanse, humør og et blikk for lokal kunst og 
kultur. Nå får hotellet nye eiere og blir en del av 
Scandic hotels. - Jeg benytter anledningen til å 
"freshe" opp her, sånn at hotellet fremstår som 
innbydende for gjestene og et smykke for byen, sier 
hotelldirektøren.     

Hun er travelt opptatt med oppussing og deltar med 
sitt sedvanlige engasjement og gode idéer. Anita 
Nilsen er en hotelldirektør som bevisst bruker lokale 
kulturnæringsaktører til å sette sitt preg på 
utsmykning som gjør at hotellgjestene ikke er i tvil om 
at det er Varanger de besøker. - De fleste bildene er 
signert dyktige fotografer i Vadsø, og det liker 
gjestene våre, sier hun. Les mer på 
http://www.hermetikken.no 

Hotelldirektør med blikk for kultur  

SURSTOFF - et nytt nettverk er født! 
SURSTOFF kulturnæringssamling i Vadsø ble den største 
møteplassen for kulturnæringsaktører som noen gang 
har vært arrangert i Finnmark. Vi nådde vår målsetting, 
sier Mette Westlie. 

Tilbakemeldingene fra nær 90 deltakere var at de 
satte pris på å få en arena for samarbeid, og at de 
allerede har prosjekter på gang med andre bedrifter. 
De ønsket også at nettverket ble holdt varmt gjennom 
Facebook og andre informasjonstiltak mellom de årlige 
samlingene. Vil du være med i nettverket, gå inn på  
https://www.facebook.com/groups/859861604026028/?fref=ts 

Vi har også utarbeidet et billedreferat fra konferansen, 
ta kontakt med oss hvis du ønsker den tilsendt.   
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Hotelldirektør Anita Nilsen. Foto: Torill Olsen.  
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Et nettverk for fremtiden  

Vadsø størst på kultur i Nord-Norge  

Vadsø er beste kulturkommune nord for Trondheim med sin 12. plass i rangeringen av 428 kommuner. Til 
sammenligning kommer Bodø og Tromsø på henholdsvis 37. og 18. plass.  
 
- Ta den, Tromsø! Dette er bare nydelige nyheter, og veldig, veldig gledelig, sier Maria Utsi, sjef for 
Varangerfestivalen til avisa Finnmarken. Nå håper hun at hele kommunen skal være med på å løfte 
kulturlivet i Vadsø helt opp i toppen. 
 
Hermetikken-leder Mette Westlie var et eneste stort smil da hun hørte nyheten om den kulturelle 
topplasseringen. - Vi skårer jevnt høyt på alle indikatorene som Telemarksforskingen har lagt inn for 
målingene. Vi scorer blant annet særlig høyt på andel kulturarbeidsplasser, noe som viser at vi er veldig 
gode på kulturnæring, sier hun. - Klart det er morsomt for oss i Hermetikken å se at vi scorer høyrere enn 
de fleste kommunene i Norge på denne indikatoren. 

Westlie trekker frem at kulturarbeidere og annen kulturaktivitet i Vadsø trekker til seg tildelinger over 
statsbudsjettet og fra kulturrådet. Dette indikerer verdsettingen sentrale kulturmyndigheter gjør av 
profesjonelt og halvprofesjonelt kulturarbeid i kommunene, heter det i rapporten fra Telemarksforskning. 	  

Vil du lese mer? Her er lenken til hele rapporten: 
http://www.telemarksforsking.no/start/detalj.asp?nyhet_id=666&merket=2 

Foto: Stian Hansen, 
Finnmarken. 

Nettverk Finnmark er en smart konstellasjon. Det sier Mette Westlie, daglig leder i Hermetikken 
kulturnæringshage, som nettopp er kommet fra et møte i Nettverk Finnmark i Båtsfjord.  
 
- Vi har blitt et viktig nettverk som får til prosjekter som gjør bedriftene enda bedre rustet for fremtiden. 
Sammen har vi også blitt en aktør som gir innspill til hvordan utviklingen for fremtidens næringsutvikling 
i fylket, sier hun. 

Les mer om hva Nettverk Finnmark jobber med på Hermetikkens nettside, trykk her.  

 
 



Nytt om Hermetikken 

SKRÅBLIKK FRA NORD  
- Underfundige historier signert Torill Olsen. 

I midten av november er kåseriboken til Torill Olsen klar for salg. 
Hun har samlet 52 av sine 300 radiokåseri fra tiden i NRK mellom 
to permer. Boka kan bli en populær julegave. 

Hun gjør seg klar til en salgsturne til Kirkenes, Kjøllefjord, 
Mehamn, Lakselv, Honningsvåg, Alta og Hammerfest. 

Boka kan også bestilles på mail: mailto:torill@formidlingskraft.no 

- Jeg heier på dere i Vadsø med "Fargerik idrett!" 

Tidligere fotballpresident i Norges Fotballforbund Per Ravn Omdal 
(foto) ga spontan og direkte tilbakemelding på 
inkluderingsprosjektet "Fargerik idrett" på Finnmarks idrettskrets sin 
konferanse i Alta for 2 uker siden.  
 
- Dette er riktig og viktig sa han. Jeg heier på dere i Vadsø og 
dette prosjektet. Prosjektet er i regi av Vadsø turnforening i 
samarbeid med Oscarsgate statlige mottak for asylsøkere og 
flyktningetjenesten i Vadsø kommune. Lise Aanesen i  Trivselslaben 
AS er hyret inn som prosjektleder.  
 
Trivselslaben har også deltatt på landbruks-konferansen som gikk 
av stabelen der i Karasjok i midten av oktober. - Her hadde jeg 
den glede av å jobbe med en liten gruppe bønder som ser på 
muligheter for å starte med tilleggsnæring på gården, sier Lise 
Aanesen.   

Foto: Charina Stock Ananiassen 

Vadsøseminaret skapte debatt 

Vadsøseminaret skapte debatt og klarte å bli 
dagsaktuell. Som du ser i avisa Finnmarken til 
venstre hisset regionvegsjef Torbjørn Naimak 
på seg ordførere og andre som var uenige 
om samferdsels- politikken.  
 
Oljedirektør Bente Nyland var optimist selv 
om mange akkurat da var skeptisk på 
vegen av oljenæringa i nord – like etterpå 
kom nyheten om nytt stort olje- og 
gassfunn utenfor Hammerfest…. 
 
Wenche Pedersen og Varanger 
Næringssenter satte Vadsø og Varanger 
på kartet med et godt seminar.  



  

Kontakt	  oss	  

Herme%kken	  Næringshage	  AS	  	  
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Banken,	  Tollbugata	  16	  
9800	  VADSØ	  
	  

Telefon:	  410	  21	  591	  
me#e@herme'kken.no	  
post@herme*kken.no	  
h"p://www.herme+kken.no	  

Rekrutteringsprosjekt med film som verktøy 
 

Varanger Næringssenter jobber med et 
rekrutteringsprosjekt som vi kaller «Attraktive Vadsø» , 
forteller Wenche Pedersen. Vi har derfor engasjert Trine 
Hamran Media for å lage 3 filmsnutter.  

- Dette er et artig prosjekt der vi fokuserer på at Vadsø er 
sterk på kultur- og kulturarbeidsplasser, at vi har dyktige 
entreprenør-gründere og viser mangfoldet av 
arbeidsplasser vi har her, forteller Hamran.  

"Attraktive Vadsø" inneholder en rekke ulike tiltak som for 
eksempel stand i Tromsø, kontakt med egen ungdom, 
samarbeid med skolene, samarbeid med bedrifter og 
offentlige etater om felles informasjon, kursing. - Vi tar 
også i bruk sosiale medier, youtube og egne nettsider der 
vi blant annet viser Trine sine filmsnutter, sier Wenche 
Pedersen. Les mer på http://www.naeringssenter.no 

 

Foto: Stian Hansen 


