Næringssjefen lanserer katalog -Fosna-Folket

Side 1 av 3

13:00 Lakseprisen noe ned fra toppnivå
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FRONTPAGE / Næringssjefen lanserer katalog

-Jeg ble overrasket over hvor mange tilbud som finnes på Ørlandet, sier næringssjef Arne Martin Solli. Foto: Arkivfoto

Næringssjefen lanserer katalog
–Mens jeg arbeidet med katalogen, ble jeg overrasket over hvor mange
tilbud det finnes i kommunen, sier næringssjef Arne Martin Solli.
Anbefal

Del 9 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.
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E-post: snorre.berg@fosna-folket.no

Næringssjefen i Ørland kommune har lansert en katalog over tjenester som
turister og tilreiseisende, men også fastboende kan ha nytte av. Katalogen
har fått tittelen «Turistkatalog – Oppslagsverk for personer i kontakt med
turister».
Det var tidligere i vår at temaet ble bragt på bane innad i kommunen.
Næringssjefen fikk en forespørsel om det var noe folk i reiselivsbransjen
kunne bruke for å orientere seg etter for å rettlede kunder. Solli fant ut at en
slik samlet oversikt ikke fantes, og derfor satte han seg ned og begynte å
utarbeide en.
–Jeg trur vi skal ha dekt opp det vesentligste i oversikten. En slik oversikt er
nyttig, da den også viser hvilke tilbud vi har, og hvilke det kanskje kunne
vært behov for. For eksempel ser vi at det kunen vært behov for båtutleie. Vi
har et lønnlig håp om at noen skal komme opp med noe, sier Solli.
Katalogen kan lastes ned på nett fra heimesida til Ørland kommune.

Les også: Slår hodene sammen for å bli bedre
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Lakseprisen noe ned
fra toppnivå
Etter å ha økt til rekordnivå i
uka før falt eksportprisen på laks svakt til
70,38 kroner per kilo i uke 28. LES MER

Har trolig funnet
brannkilden
Politiet mener brannårsaken er
klar etter at en bygning brant ned til
grunnen 17.mai. LES MER
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Meteorologen:

- Det kan fort bli over
20 grader
Selv om det er grått i morgentimene, vil vi få

Mer å lese på Fosna-Folket:

en smak av sommer i de neste dagene, sier
meteorologen. LES MER

– Supert med en
butikk som dette

Her setter
Her er den nye
kampflynæringssjefen
ordføreren sin
signatur på det
femte norske F-35

Få Fosen-favoritter
med vinnersjanser
Stemmene strømmer inn til
konkurransen som skal kåre Norges
campingfavoritt 2016. LES MER

– Fylkesvei 723
forskjellsbehandles

Tagger

Stortingspolitikeren Karianne
Tung (Ap) stiller seg meget kritisk til at

NæringsDriv

Staten bare vil bevilge 150 av de 240
millionene Vegvesenet har estimert at trengs

Anbefal

Del 9 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.

0

til utbygging av fylkesvei 723. Hun mener at
den rasutsatte veien i Åfjord
forskjellsbehandles i forhold til tilsvarende
prosjekter andre steder. LES MER

Fosna-Folket
10 708 likerklikk
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Bli den første av vennene dine til å like dette
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ned fra toppnivå

Har trolig funnet
brannkilden

Meteorologen:

- Det kan fort bli
over 20 grader

Få Fosenfavoritter med
vinnersjanser

– Fylkesvei 723
forskjellsbehandles

Har du opplevd
noe uforklarlig?

Trygg Trafikk
bekymret over
økning i antall
døde

Full mann ble lei:
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Ikke spis blåskjell
herfra

Sjefredaktør

Slo etter
Vi kårer Fosens
Pokémon-spillere beste
sommerbilde

Tips oss

Kundeservice

SMS/MMS
FF TIPS til 2399
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