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FRONTPAGE / Dette er shopping-toppen på Fosen

Omsetninga i detaljhandelen i snitt lander på 49 990 kroner per innbygger i Ørland. Bildet er fra åpningen av Libra shopping på Brekstad.

Dette er shopping-toppen på Fosen
Omsetninga i varehandelen per innbygger viser at Ørland ligger på
handletoppen blant Fosen-kommunene.
Anbefal

Del Bli den første av dine venner til å anbefale dette.
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Sist oppdatert: 24 oktober 2016 04:30 AM
Annonse:

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at omsetninga i detaljhandelen i
snitt lander på 49 990 kroner per innbygger i Ørland. Det plasserer
kommunen på en soleklar førsteplass sammenlignet med resten av Fosen.

Å䓭ord følger etter
Detaljhandelsbedriftene i Norge omsatte for vel 225 milliarder kroner i første
halvår i 2016, viser tallene fra SSB. Det er 3,3 prosent mer enn i samme
periode i 2015.
Tallene for hver enkelt kommune gir et bilde på hvor folk, også innbyggere
fra omkringliggende kommuner, handler.
Åᇢﵤord havner på 2. plass på Fosen, med 43 493 kroner i omsetning per hode,
mens Osen hadde minst med et snitt på 14 424 kroner.

Se oversikt
Omsetning per innbygger i detaljhandel på Fosen:
Ørland 49 990 kr
Åᇢﵤord 43 493 kr
Rissa 30 842 kr

 NYHETER

Bjugn 28 580 kr

Dette er shoppingtoppen på Fosen

Leksvik 19 393
Roan 15 753 kr

Omsetninga i varehandelen per
innbygger viser at Ørland ligger på

Osen 14 424 kr

handletoppen blant Fosen-kommunene.
LES MER

Kilde: SSB
Mer å lese på Fosna-Folket:

Avsluttet med
storseier
I sesongens siste kamp
avsluttet Åᇢﵤord med en soleklar seier over
Vanvikan på hele 9-1. LES MER

Savnet dykker
funnet i sjøen
etter dramatisk
redningsaksjon
Anbefal

Osen åpen om
forhandlinger

Del Bli den første av dine venner til å anbefale dette.

Osen vil fortsatt
være alene

Fikk førerkort
beslaglagt etter
kollisjon
Det har vært en kollisjon mellom to biler ved
Selnesvegen i Åᇢﵤord kommune søndag
kveld. LES MER

0

NM på skøyter i
Fosenhallen:
comments powered by Disqus

- Jeg er stolt av å være
fra Bjugn
Ingvild Hellem var ikke helt i form under
helgas NM, men skryter av arrangementet
og isforholdene i Fosenhallen. LES MER

Periodevis stengt veg
Fylkesveg 723 utover mot
Stokksund blir stengt i perioder

