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En innsats for frivillighet
Kommunene har fått penger som skal få
flere til å gjøre en frivillig innsats i
nærmiljøet, deriblant Randaberg
kommune. Tirsdag denne uken var
representanter for frivillig innsats på en
samling i Haugesund, der målet var å dele
erfaringer. Ifølge Rogaland fylkeskommune er det et poeng å se til hverandre,
og gjerne «stjele» fra naboen for å
inspirere flere til å delta i frivillig arbeid.

Politisk seniorrådgiver i Frivillighet
Norge, Bjørn Lindstad, ga råd og tips på
samlingen i nordfylket om at denne
organisasjonen er en nyttig plattform for
å gjøre aktiviteter og tilbud i hele fylket
tilgjengelig for flere. Snart blir det også
mulig å søke penger til nye frivilligtilbud
hos fylkeskommunen.

- Er inne i årets viktigste
periode for nybåtsalg
10 personer i W-Yacth
på Vestre Åmøy driver med det meste
når det gjelder båt.
Det har de holdt på
med i åtte år i Åmøy
Havn.
Sigbjørn Berentsen
sigbjorn@bygdebladet.no

Hvem er hovedkundegruppen deres eller
hvilket marked sikter
dere mot?
– Hovedkundegruppen for de
ulike
båtserviceavdelingene
våre er lokale båteiere i Stavanger-regionen.
Hovedkundegruppen for salg av både nye og
brukte båter er privatpersoner
fra hele landet. Hovedgruppen
for charter-avdelingen er privatpersoner fra utlandet.

Hvor lenge har bedriften
vært etablert i kommunen?
– W-Yacht har vel nå vært etablert i Rennesøy kommune i
snart åtte år. Firmaet er i dag, i
tillegg til å være etablert i Rennesøy, også etablert i Asker
kommune.

Hvordan har bedriften
vokst eller endret seg
siden oppstarten?
– De første årene, hvor W-Yacht
var en del av Wee Gruppen på
Frakkagjerd i Tysvær kommune, drev firmaet kun med import av trawler-merket Clipper.
Da firmaet flyttet til Stavanger
for snart 10 år siden, startet vi
egen serviceavdeling. Vår båtservice-avdeling har, i takt med
etterspørselen, vokst kraftig
gjennom årene. I dag er WYacht Europa-importør for båtmerkene Clipper- og Explorer
Motor Yachts samt Norge-importør for blant annet båtmerkene Dufour Yachts og Greenline Yachts. I år startet vi også
egen seil-, tekstil- og båtkalesje-avdeling på Åmøy med
både produksjon og reparasjon
av kalesjer, trekk, tepper, overmadrasser, osv. til båter.

W-Yacht: Ola André Worre (t.v.), Tomas Petrauskas, Aleksander Jefremov, Niels Jongerden, Gerald Scowen, Kjartan Helle er noen av de
Foto: Privat
ansatte i bedriften, som holder til på Vestre Åmøy. 

Fakta
■■ Bedriftens navn: W-Yacht as
■■ Beliggenhet: Åmøy Havn på

Vestre Åmøy

■■ Antall ansatte: 10
■■ Daglig leder: Ola André

Worre

■■ Bedriften driver med:

Megling og salg av brukte
båter, utleie av nye seilbåter,
produksjon og reparasjon av
båtkalesjer, installering av
utstyr og mye annet.

Hva skjer i bedriften
for tiden?
– Det er fullt kjør i alle avdelinger, og det vil det også være
gjennom vinteren. Båtbransjen, som tidligere var noe sesongbetont bransje, har endret
seg veldig gjennom de siste ti
år. Det nye i år er at vi nå har
blitt en del av verdens største
charterselskap, Dream Yacht
Charter, og mye tid går om dagen med til planleggingen til
oppstart av vår charter-virksomhet. Vi vil fra april av ha
seks stk. helt nye Dufour-seil-

båter for leie for dem som ønsker å seile og feriere i blant annet vårt kjære Ryfylke. Vi har
allerede mottatt en rekke bookinger, mest fra utlandet, og ser
veldig positivt på den store interessen det er blant folk med å
leie seilbåt for feriere her i vår
utrolige skjærgård.

Hva er planene
framover?
– Vi går nå inn i den viktigste
tidsperioden på året for salg av
nybåter. I Leangbukta i Asker
har vi en stor innendørs utstil-

lingshall hvor vi, i tillegg til å
stille ut båter gjennom hele
vinteren, arrangerer en del
salgsarrangementer. I tillegg
har vi kommende måneder en
rekke innendørs utstillinger i
utlandet hvor vi skal representeres. Vi har i år fremdeles flere
nye Dufour-seilbåter som skal
leveres til sine kjøpere. Noen av
disse båtene kommer på lastebil, mens noen skal seiles på
egen kjøl hjem fra Danmark.

