
 

         Kystkulturdager i Åkrehamn ble arrangert for første gang i 2016 
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FORORD 
Aktivitetsnivået og tilflytting både av bedrifter og befolkning var oppadgående i 2016. Omsetningen gikk litt ned og skyldes at vi har et 

utfordrende arbeidsliv i 2016 -17.  De største bedriftene sammen med AMFI senteret er flotte dragere som får næringsliv og handel til å blomstre 

året rundt. Vi har stadig god økning i varehandelen og Åkrehamn med nærområdene får stadig positiv omtale i vår region. 

Selv om oljesektoren sliter og bedrifter og leverandører til oljesektoren må si opp og permittere, har Åkrehamn med nærområdene greid seg bra 

også i 2016. Det er stadig nedgangstider i oljebransjen og usikkerheten fremover er stor. Vi håper at 2017 er året der nedgangen stopper og at vi 

ser en oppgang i andre halvdel av året. 

Også i 2016 har vi fått positiv økonomisk hjelp av våre sponsorer i VestNettverk slik at vi kan opprettholde 1,5 årsverk i ÅV. Tusen Takk til våre 

sponsorer som bidrar til dette prosjektet vårt.  

Vi er sterke på sosiale medier og har en god nettside, der alle bedriftene har sin egen side. Vi oppgraderte vår nettside i 2016 og har dermed en 

flott side med utrolig stor og god informasjon. Sammen med facebook, Instagram og Twitter får vi ut vårt eget og våre bedriftsmedlemmers 

budskap på en god måte. Det er ikke bare på statistikkene vi ser at vi har mange lesere, 1881 og andre telefonselskaper søker etter bedrifter og 

telefonnummer i våre hjemmesider. Vi får ofte oppringinger fra kunder som ønsker å kjøpe varer og tjenester, som noen av våre medlemmer 

selger. 

Vår visjon er at ÅV skal være den sentrale tilretteleggeren for næringsutvikling på vestsiden av Karmøy. 

Utviklingen når det gjelder omsetning og driftsresultater har en nedadgående trend i 2015, men selv om AS Norge har store utfordringer i 

Maritim næring har vi greid oss rimelig bra på Vestsiden.   

Medlemsmassen har i 2016 gått litt tilbake og skyldes i stor grad våre utfordringer i næringslivet.  

Åkrehamn Vekst ser lyst på fremtiden der boligbygging, utvidelser i bedrifter både med nye bygg, og nyansettelser viser at vi greier å stå den av 

denne gang også. 

Organisasjonen Åkrehamn Vekst  
Åkrehamn Vekst ble stiftet den 2.3.2005. 

Styret i 2016 
Styreleder  Kjartan Medhaug 

Nestleder  Jørgen Sletten 

Styremedlemmer Ludvig O. Egge 

   Jonas Simonsen 

   Janne Fingan Stol 

   Ann Kristin Utbø Vea 

   Susanne J. Kvalvik 

Valgkomité 2016 
Leder   Olav Emil Hansen 

Medlem   Rebekka Selliken 

Medlem   Jan Petter Sjøen 

Ansatte 
Daglig Leder  Per Inge Eriksen i 100 % stilling 

Markedskoordinator Marte Knutsen i 50 % stilling 



 

Handelskomité 
Handelskomiteen har ikke vært i virksomhet i 2016. Vi har problemer med å få medlemmer til komiteen som kan være med å stake ut aktiviteter 

som kan høyne omsetning for handelsnæringen. Vi prøver igjen å få en komité på banen i 2017 

 

STYRETS ÅRSBERETNING 
 

Styret har i tillegg til årsmøtet avholdt 3 styremøter i 2016. 

Medlemsmassen er nå på 174 medlemmer.  

Budsjett og økonomi har sammen med aktiviteter i handelsstanden vært saker styret har arbeidet 
med. Det er bra kontroll på inntekter og utgifter. Regnskapet for 2016 viser et overskudd på 15000 
kroner og det er god kontroll på økonomien. For å opprettholde 1,5 årsverk i årene fremover, har 
styret sett på alternative inntektskilder. Uten Vest Nettverk er det per i dag ikke dekning for 1,5 
årsverk. I tillegg til serviceavgiften fra medlemmer og inntekter fra Vest Nettverk, er økonomien også 
avhengig av at Åkrehamn Vekst selger tjenester, noe som går på bekostning av tiden de ansatte har 
til å arbeide for Åkrehamn Vekst sine saker. 

En spennende nyhet i 2016 er kystkulturdagene. Åkrehamn Vekst ved Per Inge har vært sentral i 
planlegging og gjennomføring av dette arrangementet som var en suksess. Styret har et håp om at 
dette arrangementet vil bidra økonomisk for Åkrehamn Vekst i årene som kommer. 

Daglig leder har fortløpende holdt styret informert om næringsutviklingen i Åkrehamn. 

Kjartan Medhaug 
Styreleder 

 

 
Åkrasanden panorama Foto: Ida K. Vollum 



ÅRSBERETNING FRA DRIFTEN 
 

Om Åkrehamn, Ferkingstad og Veavågen 
Innbyggertallet på Vestsiå er nå 12.523 en økning på 153 personer fra sist år. 4605 personer har sitt daglige arbeid her, en liten nedgang fra år 

2015 noe som skyldes våre utfordrende tider. Vi håper at bunnen er nådd og at oppgangen kan starte i løpet av 2017. Foretak/bedrifter er ganske 

stabilt og teller nå 1868 bedrifter, en oppgang på 65 fra sist år. Omsetningsmessig gikk vårt område ned fra 3,1 milliard i 2014 til 2,97 milliard i 

2015. Vi forventer at 2016 omsetning vil gå litt ned, men håper at vi stabiliserer og går litt opp i 2017. (alle omsetningstall i rapporten er fra 

2015) 

 
Maleri av Polly, rekeskøyte fra Åkrehamn Maler: Hanne Jensen 

 

Åkrehamn 

I Åkrehamn, Ådland og Sevland bor det nå 8.193 personer. Økningen fra året før er på 138 personer noe som er høyere enn forventet. 

Omsetningen gikk ned fra 2.243 millioner til 2.146 millioner en nedgang på 100 millioner. Tallene viser bare bedrifter med regnskapssted i 

området slik at kjeder og avdelinger ikke er med i tallene. Vi estimerer et tall på ca 500 millioner på disse bedriftene. Dermed er den reelle 

omsetningen nærmere 2,6 milliarder. Vi har over 3.000 arbeidsplasser i 1230 bedrifter (da er ikke kommunale og fylkeskommunale bedrifter tatt 

med i tallet) 

Ferkingstad 
Det bor 1.347 personer fra Stava til Sandhåland det samme som året før. Folketallet i området har vært ganske stabilt de siste årene, og vi tror at 

en fremgang i folketallet vil fortsette de nærmeste årene grunnet flere byggefelt er startet opp eller er på vei. Dette vil være positivt for videre 

utvikling av bygda sør for Åkrehamn. Omsetningsmessig sliter vi fremdeles med å få rette omsetningstall her. Det er få store bedrifter i området 

og mange enkeltmannsforetak. I 2015 viser omsetningen en oppgang fra 36 til 40 millioner, tallene er noe usikre. Når vi tar med bedrifter med 

annet regnskapssted estimerer vi omsetningen til 60 millioner kroner. Arbeidsplasser 195 og det er 184 bedrifter i området. 

Veavågen 
Det bor nå 2983 personer på Vea, en oppgang på 18 fra sist år. Vi håper å bikke over 3000 i løpet av 2017. Det er flere utbyggingsprosjekt i gang, 

og enda flere på tegnebrettet. Omsetningen i Veakrossen/Veavågen i 2015 var på 785 millioner en nedgang på 5,2 %. Det er god aktivitet og 

flere nyetableringer på gang i Veakrossen området, og det kan føre til at kommunen må utvide området om få år. Det er registrert 1187 

arbeidsplasser og 454 foretak. 



 
Sykkelløp under Glade Maidager 

Medlemmer 
Ved utgangen av 2016 har ÅV registrert 174 medlemsbedrifter som er noenlunde samme antall som året før.. Vi ser i starten av 2017 at flere har 

falt av og målet vårt på 190 medlemmer blir vanskelig å nå i løpet av 2017. Medlemstallet har de siste årene vært ganske stabilt på ca. 170. Det er 

i 2016 en avgang på 17 og en tilgang på 16 bedrifter, og vi bruker mye tid på å opprettholde medlemstallet. De bedriftene som har gått ut av ÅV 

er enten sluttet, konkurs eller flyttet til andre steder. Noen få bedrifter går ut grunnet dårlig økonomi. Tilgangen er en blanding av nye bedrifter 
og eksisterende som ikke har vært medlem før.   

Aktivitet i 2016 

«Handla Hima» har de siste årene fått skikkelig rotfeste hos Karmøybuen. Når vi gjennom små kampanjer ut i media legger vekt på at vi som 

innbyggere får større mangfold av butikker når vi bruker dem i stor grad i egen bygd eller by, legges grunnlaget for flere handelsbedrifter og 

arbeidsplasser. Lokal handel er ingen selvfølge, det kreves at vi informerer om viktigheten for at vi skal ha gode lokale butikker og arbeidsplasser 

i et godt sosialt miljø. Vi får stadig gode tilbakemeldinger for våre markedsaktiviteter, og det er kun været som tidvis kan være en utfordring. 

Våre markedsaktiviteter ute kan av og til utfordres av sterk vind, siden vi setter opp telt og små boder. Vi har gjennomført følgende 

hovedaktiviteter i handelsstanden (se nedenfor), og takker også våre partnere som vi gjennom året har et tett og godt samarbeid med: Holy 

Riders, Amcarklubben, Saron, Karmøy kulturhus, Fiskeridagskomiteen, Karmøy Røde Kors, Karmøy Lydstudio, Driftsavdelingen i Karmøy 
kommune, Åkra Blå Kors, Alex Tivoli, Sverdrupsen Hage og Maskinutleie, Karmøy Lift & Maskinutleie, A. Hansen Industri, Åkra IL, CKH/Åkra 

Sykkelgruppe og Transportsentralen. Vi takker også våre trofaste dugnadsarbeidere som alltid er positive og stiller opp for ÅV. 

 

Følgende handelsstandsaktiviteter gjennomført i 2016 

� Glade Maidager har de siste årene stadig fått flere aktiviteter og vi kan nå kalle oss for en vårfestival. Vårt eget marked på torget med 

kremmere, utstillere og underholdning, Amcar treff med Holy Riders, Tivoli på torget, Åkra cup i fotball for barn i alderen 8-12 år, 

Amcar crusing gjennom sentrum, konsert med Havtonar og Skolekorps i parken, Sør Karmøy Rundt på sykkel og Åpen brannstasjon. Vi 

har også et yrende uteliv både på restauranter og kafeer og for ikke å glemme alle de gode tilbudene på våre butikker. Vi er meget 

glad for at Blå Kors stiller opp med stort telt på torget, noe som er godt å ha dersom regnet setter inn.  Vår Glade Maidager avis er 
viktig for å få ut informasjon om aktivitetene, og ikke minst at vi kan skrive om bedrifter og butikker i vårt nærområde.  



� Langåpent i Veakrosseni Tidligere arrangerte vi Karmøymarknad i Veakrossen, men de siste to årene har vi sett at 

kundetilstrømming og utstillere har blitt færre. Vi arrangerte derfor en langåpen dag i 2016 med fokus på Hus, hjem og hage. Dette 

ønsker vi å fortsette med, og utvide i 2017. 

� Kystkulturdager i Åkrehamn en ny spennende festival så dagens lys rundt Sankthans uken i 2016. Kystkulturen blomstret denne 

helgen både for gammel og ung. Vi fikk masse opplevelser gjennom fortellinger, båtliv, fiskekonkurranser og mange flotte utstillere 

gjorde helgen til en suksess. ST Hans bål, konserter med lokalt tilsnitt fikk folk opp av godstolen og ut på Mortholmen og 

Årabrotsholmen. Flytten som gikk i trafikk mellom Mortholmen og fastlandet ble tatt godt imot og i 2017 kan vi få en helt ny flyttbåt 

ved navn Loffen på plass. Arrangør er Slogmåkane, Mortholmen Sildesalteri, Fiskarbonden Spiseri og Åkrehamn Vekst. 

� Fiskeridagene i Åkrehamn en stor folkefest der det sosiale aspektet er fremtredende. Åkrehamn Vekst kunne ønsket seg et tettere 

samarbeid mellom folkelivet på kaien og butikklivet i sentrum og Amfi. Vi håper at det i 2017 og utover blir et større fokus på alt det vi 

kan tilby fastboende og tilreisende på våre butikker, kafeer og restauranter i Fiskeridagsuken. ÅV hadde også i 2016 ansvar for å skaffe 

til veie sponsorer til selve Fiskeridagskomiteen. Av programmet kan vi også ta med alle de andre aktivitetene som foregår under 
festivalen. Vi kan nevne at Rotary arrangerer Amerikafest, Åkra Blå kors arrangerer konserter både for ungdom og voksne, Bryggedans 

med Lions , Familieløpet Ronden arrangert av Åkra IL og selve Fiskeridagene som består av foreningene Kystmuseet og Karmøy Røde 

Kors. Sjømannsforeningens fiskekonkurranse både fra sjø og land er veldig populært med mange deltagere.  

� Høstmarked på torget i Åkrehamn. Dette året satset vi på å få et skikkelig matmarked og lykkes sånn delvis. Vi ønsker å fortsette med 

fokus på mat fra sjø og land på vårt høstmarked fremover. 

� Julegrantenning på torget mye folk, god underholdning, gang rundt juletreet, utdeling av gløgg og godteposer er en viktig aktivitet 

der handelsstanden gir kundene gjennom hele året en liten tilbakebetaling i form av dette arrangementet. Vi takker alle for den gode 

hjelpen under arrangementet. 

� Julelunsj for våre medlemmer De siste årene har vi samarbeidet med Flyplasshotellet og arrangerer sammen med hotellet en gratis 

julelunsj med foredrag. 

� Julekonsert Sammen med lokale musikere arrangerer vi veldedighetskonsert der alle stiller gratis til inntekt for Godhetssentralen  

� Andre arrangement. Det er videre gjennomført mange aktiviteter som informasjon til kunder og medlemmer gjennom nyhetsbrev, 

e-post, facebook og nettsider. To avisutgivelser i samarbeid med RGB-Design og Karmøynytt på Glade Maidager og Juleavisen. 
Utsendelse av pressemeldinger, nyheter for at våre medlemsbedrifter skal få oppmerksomhet i mediebildet på Haugalandet. Vi 

samarbeid med Byen Vår Kopervik og Skudeneshavn Arena med Handla Hima konseptet. Samarbeid med Karmøy kommune gjennom 

møteaktivitet og små prosjekter med flere avdelinger i kommunen. 



 
Høsten er krabbe og hummertid på Vestsiå 

Prosjekter 
� Arbeid for AMFI Åkrehamn med 10 timer i uken gjennom hele året 

� Samarbeid med Næringsavdelingen i Karmøy kommune. Her har vi et godt samarbeid og har som oppgave å drive 1. linje for 
kommunen i vårt område der vi yter bistand og hjelp til nyetablerere, eller bedrifter som ønsker å etablere seg i vårt område. 

� Kursvirksomhet i samarbeid med NA (Næringsakademiet i Haugesund). De setter opp kurs lokalt alt etter som vi etterspør kurs 

som er aktuelle for våre medlemmer. Vi samarbeider også med SKAPE med lokale rimelige kurs for våre medlemmer. Skape gir 

veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland som vil starte egen bedrift. Skape er et partnerskap mellom statlige 

myndigheter (Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Rogaland og NAV), kommunene i fylket og Rogaland Fylkeskommune, som 

også er administrativt ansvarlig for Skape.  

� Møter med forskjellige aktører/medlemsbedrifter for å utvikle både bedrifter, arbeidsplasser og et godt bomiljø 

� Møter/arbeid med aktører vedrørende reguleringsarbeid i vårt område 

� Vi har i løpet av året arbeidet med påvirkning til kommunens politikere vedrørende den dårlige/manglende infrastrukturen 
gjennom sentrum av Åkrehamn. Lokale veier i sentrum kan bygges ut allerede nå for å lede trafikken på flere steder enn gjennom 
sentrum som har opp mot 13 tusen ÅDT i døgnet. I Veakrossen er det nå så tett med biltrafikk at det til tider er vanskelig å 
komme ut på FV47. Vi har nå fått aksept for en ny regulering av rundkjøring v/Opelkrysset slik at Coop kan bygge ut øst for sin 
eksisterende butikk. Dette prosjektet håper vi kan komme i gang i slutten av 2017. En ny rundkjøring og sanering av gamle hus 
som i dag står til forfall vil gi et bedre og fremtidsrettet sentrum. 
Vi er også i dialog for å komme i mål med en ny rundkjøring/utbedring av kryss i Veakrossen, her håper vi at næringslivet kan 
være med å forskuttere en løsning slik at planlegging kan komme i gang i 2017.  
Vi må takke politisk ledelse i Karmøy v ordfører og varaordfører for godt samarbeid og påvirkning for å få løst viktig infrastruktur 
på vest Karmøy. 

� Åkrehamn Vekst har arrangert flere frokostmøter for medlemmer gjennom året med forskjellige tema og foredragsholdere.  
� Vest Nettverk bestående av våre 13 sponsorbedrifter har videreført arbeidet fra sist år. Nettverket arbeider med utvikling av 

lokalsamfunnet gjennom deltakelse i prosesser som er viktige for å utvikle nettverk, arbeidsplasser og bedrifter. 
� ÅV har vært pådriver for at Åkrasanden fikk miljøsertifiseringen Blått Flagg 1-3. sanden i 2016.  
� Deltatt på flere forskjellige seminarer på Haugalandet 
� Pyntet sentrum av Åkrehamn og Veakrossen med våre flotte julelysekroner. 
� Fuglevandring på Åkrasanden 



� Blomster og flora vandring på Åkrasanden med over 60 deltagere.  
� Gründergarasjen prosjekt i samarbeid med RRS og Karmøy kommune. Foreløpig er vi ikke kommet helt i gang, men har ikke gitt 

opp og jobber videre med prosjektet i 2017 
� Høstutstilling med lokale kunstnere på Karmøy kulturhus, ÅV deltager i prosjektet 

 

 
     Skårholm ved kai i Åkrehamn 

Avtaler 
Åkrehamn Vekst har inngått avtaler både med medlemsbedrifter og eksterne. Avtalene er opprettet for at våre medlemmer skal dra nytte av 
storkundefordeler på priser, det være seg medieavtaler og andre avtaler.  
Avtalepartnere i 2016: Norwegian (flyreiser), Hillesland Kontorspar, Media Direct Norge AS (kinoreklame), Nordialog (telenor og office 365) 
Statoil (bensinavtale for bedrifter og deres ansatte), RGB Design, FKH Media, Skoi  treningsenter, Fotograf Lone Fingann Stol 
(bedriftsfotografering), Dreamcatcher, Park Inn by Radisson Haugesund Airport,  Næringsakademiet, Gotterifabrikken, Purehelp, H-avis, iQubeS, 
Åkra Blå kors, Nort-Bikes sykler, Balanzen, TimeCloud og Eileraas Luftfoto 
 

Diverse  
� Utsendt Nyhetsbrev til kontakter og medlemmer 
� Flere nye bedrifter og butikker er etablert eller blitt medlem i ÅV i løpet av 2016. Nes Maritime AS, Gartnerservice AS, Driftslederen AS, 

Driftsselskapet AS, Herrmann Åkrehamn, Dressmann Åkrehamn, Karmøy Godt Håkonsen, Galleri Uthuset, KoriVest, Yrkesinnredning 
AS, T. Klæhaug Eiendom AS og Karmøy Fokebibliotek. 

� Bedriftenes Dag 2016 der Åkrehamn Vekst er med i arrangementskomiteen. 
� ÅV er medlem i hovedkomiteen som planlegger utbygging av nytt stadion og brukshaller i Åkrehamn 
� Julelunsj for medlemmer på Park Inn Haugesund Airport 
� Gründerarbeid for å få flere til å etablere nye bedrifter 
� Påvirket politikerne i Karmøy til å bevilge penger til utredning av ny skole og kultursenter. 
� Festival på Mortholmen som er restaurert og blitt en enda større perle. 
� Blått Flagg arrangement på Åkrasanden 
� AMFI senteret utvides med ferdigstilling mars 2017 
� Ny omkjøringsvei vedtatt av statsråd Sanner, økonomien kommer ikke på plass de første årene. 
� Moloen i Åkrehamn utbedres av Kystverket, det er nå mulig også for rullestolbrukere å komme seg til Mortholmen. 
� Nisjebutikkene på VestKarmøy får stadig større kundekrets fra hele Haugalandet. 
� Veldes Malerservice etablerer seg i Veakrossen 
� Monter åpner sin utvidede butikk i Veakrossen 
� Åkra Sementstøperi feiret 60 år 
� Vili og Ve satser med nytt bygg i sentrum av Åkrehamn 
� Åkra Ungdomsskole med valgfaget arbeidslivsfag har laget en ny markedsbod til Åkrehamn Vekst 
� Gründer og oppfinner Hans Knutsen med nytt bølgekraftprosjekt og satser på utvikling av bølgekraft i stor stil. 



� K-Fisk åpner ny fiskebutikk i Drive inn lokalene i Veakrossen 
� ÅV er medlem av Haugesundregionens Næringsforening og Karmøy Næringsråd 

 
 

                 
                Åkra gamle kirke har 200 årsjubileum i 2020                                                                  Bilde: Vest Foto Forlag 
 

Mål i Åkrehamn Vekst 
Åkrehamn Vekst skal tilrettelegge forholdene for handel og næringsbedrifter i Åkrehamn m/nærområder. Med nærområder menes fra 

Ferkingstad til og med Veavågen, der hovedvekten av bedrifter ligger i Åkrehamn. 

Visjon:  ÅV skal være den sentrale tilretteleggeren for næringsutvikling på    

vestsiden av Karmøy. 

Målsetning: 

• Markedsføre Åkrehamn som ”Byen mot havet” og vestsiden av Karmøy bestående av Ferkingstad – Åkrehamn – Vea som de beste 
handelsstedene på Karmøy. 

• Stimulere til økt næringssamarbeid 

• Åkrehamn, Karmøys handelsby 

• Vi skal opprettholde økning i folketall og nyetablerte bedrifter hvert år. 
 

ÅV skal videre utvikle tjenester som gir medlemmene en opplevd merverdi og som sikrer langsiktige relasjoner og gode avtaler. 

 

Nøkkeltall 

(Tall i tusen) Budsjett 2017  Budsjett 2016  Resultat 2016 Resultat 2015 

Omsetning 1.045.000     1.040.000    1.060.430     1.083.180 

Renter            5.000            10.000              7.100            12.581 

Opptjent.EK       0         - 20.000 



Kostnader 1.042.300    1.065.000  1.059.828     1.100.128 

RESULTAT           4.700                           1.900         15.202            12.483 

Åkrehamn 24.1.2017 

Per Inge Eriksen   
Daglig leder 

 

 

 

 

  

                                Solhålå på Vea    Bilde: Vest Foto Forlag 

 


