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Året startet med to nyansatte, Lill Therese Aurdal Fure som tok
over etter Grete Loland på regnskap og sekretærtjenester for
Sykkylven Industri- og Næringslag (SINL) og Sykkylven
Handelsforening (SH). Hun gikk fra 50 til 100% stilling i august,
med utvidet ansvarsområde som prosjektleder blant annet på
Hoppid og webtjenester både for Designvegen og Sykkylven
som reisemål. Åsne Folstad overtok etter daglig leder Jarle
Strømmegjerde, med ansvar for næringsselskap og
reiselivssatsing.
 
Samarbeid mellom lokale møbelprodusenter ble igangsatt i
januar etter initiativ fra SINL, med kartlegging av
samarbeidsområder og digitale løsninger for markedsføring og
salg.
 
Fraspark for Designvegen ble arrangert på Stranda i uke 4,
med femti deltagere. Første utfordring var å definere
konseptet til avgrenset tema for alle de fire kommunene.
Kundebesøk, foredrag, visningsbesøk og digital
kommunikasjon har vært prioritert gjennom året.
Destinasjonsutvikling ble skilt ut som egen satsing, med
utvikling av temasatsinger for sykkel, lokal kulturhistorie,
lokalmat, cruise, med møter og temakvelder.
 
Årets første frokostmøte ble gjennomført i uke 3, for å legge til
rette for en uformell møteplass og arena for dialog med lokalt
næringsliv, med innlegg fra fylkets næringsavdeling og lokalt
Innovasjon Norge-kontor. På neste frokostmøte i april ble
lokale Griff Aviation og norsk katapult for digitale tvillinger
"Digicat" presentert. Vi hadde godt besøk og fikk gode
tilbakemeldinger. I november inviterte vi til 30-års jubileum for
Sykkylven Næringsutvikling (SNU), hvor muligheter innen
møbelindustri og reiseliv ble diskutert spesielt. Gode
foredragsholdere fra bl.a. Vestre og Trysil, og 130 deltagere
gjorde det til en suksess. 
 
Utvikling av lokal gründerarena, regionalt samarbeid for
næringsutvikling, tildelinger fra kommunalt næringsfond,
bedriftsbesøk og utnevnelse av årets bedrift har også vært
sentrale aktiviteter for SNU.
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Årsrapport
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SAMMENDRAG
Flere møteplasser og økt synlighet



Nye koster og faste driftsoppgaver
Lill startet året med overlapp med Grete. Hun er sekretær
og fører regnskap for SH og SINL, og deltar på deres
medlemsmøter og styremøter. Åsne har også deltatt på
flere av SH sine møter, for å få innspill på reiselivs-
satsingen og ønskede aktiviteter. Det er fulgt opp med
blant annet opptrykk av vinter- og sommerguide for
Sykkylven, bistand til finansieringssøknad til Sykkylvsdagane
og webpresentasjon for butikkene på sykkylven.com
 
På tampen av året tok Lill over regnskapsføring også for
Møbelkraft og 3D Knitting & Technology, mens Åsne
ivaretar administrative oppgaver for selskapene.
 
Hoppid
Det har vært gjennomført i snitt fem møter per måned for
etablererveiledning og det har vært ytt støtte fra Hoppid til
fem etablere til bedriftsveiledning og markedsavklaring på
tilsammen kr 100 000,-.
 
Kommunalt næringsfond
I alt seks bedrifter fikk støtte fra kommunalt næringsfond
på til sammen kr 465 000,- i 2019.
 
Innsatsprisen
Utnevnelsen til årets bedrift og "Innsatsprisen" gikk i år til
Brødrene Aursnes, og ble overrekt av ordføreren i april.
 
Strategisk Næringsplan
Vi samarbeider tett med Sykkylven kommune, som vi
samarbeider med i oppfølgingen av strategisk næringsplan
for Sykkylven som ble vedtatt i desember 2018.
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https://skaparglede.no/nyheiter/kommunalt-naeringsfond-2019/
https://skaparglede.no/media/1135/strategisk-naeringsplan-snu.pdf


Møbelsamarbeid
 
For SINL og lokalt møbelnettverk tilrettela daværende
styreleder Arne Hanssen og Åsne møter, vi kartla
samarbeidsmuligheter både organisatorisk og
markedsmessig, og gjennomførte studietur til Norges
største netthandel Komplett i Sandefjord. SINL sitt
initiativ endte opp med at NorSit AS etablerte et
forprosjekt med lokale og regionale møbelprodusenter
for markedssamarbeid finansiert med støtte fra
Kommunalt Næringsfond. 
 
Møbelnæringen er den største og viktigste næringen i
kommunen, og vi mener det er viktig å bidra til innovasjon
og utvikling i bransjen som de siste årene har møtt økt
internasjonal konkurranse, kjededominans og netthandel.
 
Også Sykkylven Stål har mottatt støtte til sin innovative
løsning for nytt stolkonsept.
 
I tillegg til hjørnesteinsbedriften Ekornes er fortsatt
Formfin, Brunstad og LK Hjelle viktige lokale
møbelprodusenter. Tilsammen står de for godt over
tusen lokale arbeidsplasser og representerer den
viktigste bransjen for lokal verdiskaping i Sykkylven.
 
Møbelkraft og 3D Knitting & Technology
-Derfor var vi heller ikke i tvil om å bistå i arbeidet med å
følge opp møbelsamarbeidet Møbelkraft og utnyttelse av
ny teknologi gjennom satsingen 3D strikk da det kom opp
i høst. Ekornes er lead-partner i satsingen på 3D-
strikkede møbler som representerer en revolusjon med
tanke på miljø og effektivisering av verdikjeden, ikke bare
innen møbel men også for konfeksjonsindustrien og for
helserelatert produkter.
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Reiseliv
 
Avspark for Designvegen og reiselivssatsingen ble gjennomført
med femti deltagere fra de fire deltagende kommunene på
Stranda 24. januar. Der fikk vi mange innspill på hva de ulike
aktørene ønsket av utviklingstiltak. De varierte fra ønske om
ulike aktive friluftsopplevelser til formidling av lokal
industrihistorie. Etter den første samlingen har vi hatt flere
presentasjoner av satsingen i de fire kommunene, og fått
mange nyttige tilbakemeldinger. Det har tatt tid å mobilisere og
få aktørene i førersetet, men vi har møtt mange som synes
både navnet og konseptet kan bli bra.
 
Som del av Designveg-satsingen jobber vi for å tilrettelegge
utsiktspunkt i Myrdalen, med panoramautsikt mot
Sykkylvsfjella.
 
Vi valgte å gjøre et tydelig skille på utvikling av
reiselivskonseptet Designvegen og destinasjonsutvikling i
Sykkylven da mange aktivitetstilbud ikke passer inn i
reiselivskonseptet. Med fare for å vanne ut konseptet valgte vi
derfor denne løsningen.
 
Konseptet Designvegen er illustrert på www.designvegen.no
Destinasjonen Sykkylven og aktivitetstilbudet her presenteres
på www.sykkylven.com 
 
Utviklingsaktivitet på destinasjonen er blant annet utarbeiding
av masterplan for sykling, utvikling av Auremarka - lokal
kulturhistorie, utarbeidelse av cruisemanual og organisering av
tilrettelegging for cruise, sommer- og vinterguide, temakvelder
og deltagelse på Sykkylven Lokalmatfestival.
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https://designvegen.no/
https://www.sykkylven.com/


Møteplasser
 
Frokostmøter
Vi arrangerte ett frokostmøte i januar og ett i april, hvor lokalt næringsliv ble
invitert for å diskutere oppfølging av vedtatt næringsplan for Sykkylven.
 
På første møte ble virkemiddelapparatet presentert, SNU med kommunalt
næringsfond og Hoppid, fylkeskommunen med sine strukturelle
virkemiddel, og Innovasjon Norge med bedriftsrettede midler.
 
På det andre frokostmøte ble det lokale og svært innovative selskapet Griff
Aviation presentert, og katapulten "Digicat" som er lokalisert hos ÅKP på
Campus Ålesund med utvikling av digitale tvillinger og aktuelt for flere
bransjer. 
 
Jubileumsarrangement SNU 30 år
28. november inviterte vi til jubileumsarrangement, med mange gode
foredragsholdere som snakket om muligheter for møbelindustrien og
reiselivsnæringen. Særlig fikk Jan Christian Vestre og tidligere Trysil-ordfører
Ole Martin Norderhaug mange gode tilbakemeldinger, men også lokale
Ekornes-leder Olav Holst-Dyrnes, gründerne Lina Aursnes, Berit Emdal og
Lene Hjellegjerde som inspirerte mange av tilhørerne med sine innlegg. 
 
SjekkInn Campus Ålesund 3. juledag
På tampen av året deltok vi på rekrutteringsmessen SjekkInn, for å vise frem
jobbmuligheter i Sykkylven for studenter hjemme på juleferie sammen med
Sykkylven kommune, PC Support og Ekornes. Sykkylven har mye å by på for
friluftsinteresserte folk, og med et rikt kulturliv.
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Synlighet
 
Web og sosiale medier
Vi legger ut informasjon om vår aktivitet på websiden
www.skaparglede.no minst en gang i måneden og regelmessig på
Facebook, også med annonsering i sosiale medier og Sykkylvsbladet.
 
I tillegg utvikles websidene for Designvegen og Sykkylven, som nevnt på
side 5.
 
Presseomtale
Vi har hatt rundt tolv presseoppslag i løpet av året, for det meste i
Sykkylvsbladet i tillegg til Sunnmørsposten, nett.no og Nytt i Uka.
 
Foredrag
Vi har holdt foredrag om reiseliv på ungdomsskolen, for Bondelaget,
Møbelmuseets venner, Lions, Rotary, Lokalmatfestivalen,
Postvegseminar, Treffpunkt Stranda, Sykkylven Handelsforening og en
ved en god del flere arrangement gjennom året. Vi synes det er viktig å
stille opp og fortelle om vår aktivitet, for slik også å få tilbakemeldinger
på våre satsinger.
 
Messer og kurs
I tillegg til SjekkInn har vi deltatt på Neste Steg ved Sykkylven
Videregåande Skule. Vi har arrangert styreseminar med vel tyve
deltagere.
 
Regionale treffpunkt
Vi deltar på Hoppid-samlinger og andre relevante fora for
næringsutvikling i regionen som ÅKPs samlinger.
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Eierskap og styre
 

Eierskap
Sykkylven Næringsutvikling er eid 52% av Sykkylven kommune og 48% av
Sykkylven Industri- og Næringslag. Vi mottar driftstilskudd fra kommune,
næringslag og Sykkylven Handelsstand.
 
Styresammensetning
Styreleder er Øystein Vikingsen Fauske fra Ekornes.
Styremedlemmer er Bergljot Hjordal fra Opplæringskontoret for møbel, tre
og mekaniske fag, Lars Einar Riksheim fra Amatec, Leif Jarle Aure fra
Sykkylven Industri- og Næringslag, Lars Skog fra Sykkylven Stål, Anita
Kjersheim fra Sykkylven kommune. Ordfører Odd Jostein Drotninghaug er
observatør i styret.
 

Veien videre
 

Oppdatering av strategisk næringsplan
I 2020 vil vi jobbe med å være enda tydeligere på prioriterte satsinger, og
vil i samarbeid med kommunen revidere strategisk næringsplan for
Sykkylven kommune, med klare mål og tydelig ansvarsfordeling.
 
Regionalt samarbeid og gründerarena
Vi vil jobbe for enda bedre regionalt samarbeid for styrket tilbud til lokalt
næringsliv, både med våre nærmeste nabokommuner og innovasjons-
selskapet ÅKP. I tillegg drar vi god nytte av det veletablerte samarbeidet
med Møre & Romsdal Fylkeskommune og Hoppid. Vi vil også jobbe videre
for å kunne tilby en møte- og kontorplass for gründere lokalt..
 
Reiselivsutvikling med næringsaktører i forsete
Regionalt samarbeid er også vårt ønske for reiselivssatsingene
Designvegen og destinasjonsutvikling i Sykkylven med ulike temasatsinger,
hvor koordinering med regionalt destinasjonsselskap og andre sentrale
aktører som Sunnmøre Museum vil være til god hjelp for videre vekst og
utvikling. 
 
Vi ønsker en enda bedre dialog med næringen, og har derfor invitert
sentrale næringsaktører til å gi innspill til prioritering av tiltak i et
nyetablert Reiselivsforum i Sykkylven og ny styringsgruppe for Designvegen
med næringsaktører fra alle de fire kommunene. 
 
Sykkylven er en kommune med enestående friluftsmuligheter til fjells og til havs, et
rikt kulturliv, mange lett tilgjengelige servicetilbud og med nærhet til by. Vi håper
vi, i samarbeid med kommune og næringsliv, kan bidra til å styrke etablert
næringsliv, legge godt tilrette for nye virksomheter og kunne tilby attraktive
boliger for de som vil bosette seg her.
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