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Ta Bergensbanen og opplev Norge på sitt beste! 
                                                     Å ta Bergensbanen når høsten er på sitt vakreste, er en stor opplevelse. Her er 
det bare å velge og vrake i fantastisk turterreng. Ønsker du å reise til Bergen eller Oslo, kan du nyte utsikten, mens 
toget tar deg helt frem til sentrum. Ha en opplevelsesrik togreise med Bergensbanen! 
Bestill på nsb.no

Kjøp Minipris fra kun199,- 
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Brann på Voss ungdomsskule
VOSS: Onsdag vart meld om brann ved Voss ungdomsskule 
av leiinga på skulen. Brannen starta i eit bosspann på eit av 
toaletta på skulen. Politiet går ut frå at brannen er påsett og 
etterforskar saka på vanleg måte. Det var også leiinga ved 
skulen som fekk sløkt brannen, som vart varsla kring klokka 
12. Voss brannvern rykte ikkje ut til brannen.

Butikktjuvar stakk av
VOSS: To menn var i full gang med å stela frå butikken, men 
då dei vart oppdaga av betjeninga, valde dei å stikka av. 
Politiet vart varsla av butikkpersonalet og rykte ut, men men-
nene var borte. Til Hordaland opplyser politiet at dei har 
visse spor å gå etter i saka. Politiet fekk meldinga frå butikken 
klokka 19.15 torsdag kveld.

Kasta av toget
VOSS: Då dei to mennene ikkje kunne syna fram gyldig billett 
eller hadde penngar til billetten vart reisa deira brått slutt. 
Ombordpersonalet på toget ville ikkje ha dei med seg vidare 
og kasta dei av toget på Voss. Politiet vart varsla og etter ein 
kort prat med dei, måtte dei reiseglade mennene prøva å 
koma seg vidare frå Voss – utan pengar.

Voss er ein sterk handels-
kommune, men klarar 
ikkje halda same høge 
veksten som Hordaland 
totalt.

Erik M. Throndsen i Sparebank 
1, SR-bank, presenterte Varehan-
delsrapporten på Vossakonferan-
sen.

Detaljhandelsverksemdene i 
Hordaland omsette for 38,7 mil-
liardar kroner i 2010. Det er ein 
vekst på 2,6 prosent frå året før, 
og veksten har vore jamn i alle 
bransjar.

Svakare vekst
For Voss sin del er trenden ikkje 
fullt så positiv. Omsetninga var 
på 1,1 milliard kroner, ein vekst 
på 1,6 prosent – mot 2,6 på fylkes- 
og landsbasis. 
  – Voss har hatt ein lågare vekst, 
særleg innan klede og sko, sport 
og fritid. Men dei har selt meir 
møblar og elektro, seier Thrond-
sen.

På Voss står daglegvarer for om 
lag halvparten om omsetninga, 
og her var veksten på 3,3 prosent. 
Møblar og elektro hadde sterkast 
vekst, med 5,7 prosent. Klede og 
sko og annan utvalshandel hadde 
ein nedgang på 2,5 prosent frå 
året før.

Det er verdt å merka seg at ben-

sin og bil ikkje er medrekna i rap-
porten.

– Det er fordi dette gjev så store 
utslag at det kan kamuflera anna 
utvikling, forklarer Throndsen.

Handelsoverskot
På landsbasis vert det omsett  
detaljvarer for 70.000 kroner 
pr innbyggjar i løpet av eit år. 
For Voss sin del er talet 85.000  
kroner. Nabokommunen Gran-
vin er nede på 25.000 kr.

– Voss sin handelsbalanse er 
118, og han er stabil. Det har lege 
likt frå 2008 til 2009 og 2010, og 
Voss har ikkje teke nye delar dei 
siste åra, seier Throndsen.

Verdiar over 100 viser at ein 
kommune har høgare faktisk om-
setning enn ein skulle forventa ut 
frå innbyggjartal og arbeidsplas-
sar. Lågare dekningsgrad enn 100 
betyr handelsunderskot. Granvin 
ligg på 54,6, men har hatt ein god 
vekst dei seinare åra. Ulvik ligg 
nokolunde stabilt på 45, og Vaks-
dal på 43.

På varehandelsrapporten.no 
kan ein finna utviklinga innan 
kvar bransje fordelt på kommunar  
og fylke.

Forventingar
I fylgje Throndsen er det i norsk 
næringsliv klare forventingar til 
vekst i alle bransjar, med unntak 
av sport og fritid. Der har veksten 
bremsa opp. Men sterk vekst 

både i omsetning og lønsemd, er 
det venta innan møbel, klede og 
sko.

– Kva ville du fokusert på i stra-
tegisk næringsplan for Voss, ut 
frå din kjennskap til kommune 
og næringsliv, spurde Arne Gil-
bakken, politikar og gründer.

– Det må vera å finna felles 
mål, som alle kjenner til og som 
kan målast, og så jakta på det. 
Dei som arbeider i bedrifter og 
i kommunen skal vita kva målet 
er, svara Erik M. Throndsen. Han 
gav også råd om å leggja betre til 
rette for at gjestene kan bruka 
pengar når dei først har kome til 
Voss, anten det er som turistar el-
ler festivalgjester.
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Står sterkt, men nesten i ro

HANDEL: Erik M. Throndsen i 
Sparebank 1 presenterte vare-
handelsrapporten, som syner 
at Voss held stand som region-
senter.

VOSS: Måndag 7.  november 
held høgskulelektor Morten 
William Knudsen føredrag på 
Fleischer‘s Hotel.

Temaet hans vert identitet og 
merkevarebygging i konsum- og 
mediesamfunnet. Bak tilskipinga 
står Eli-Karin Yndestad og hennar 
firma EKY kompetanse.

– Eg prøver å henta interessante 
førelesarar til Voss, så  vossingane 
skal sleppa måtta reisa til Bergen 
for å høyra føredraga, seier Eli-
Karin Yndestad til «Hordaland».

Føredraget gjev ei skildring av 
det moderne samfunnet, som 
Knudsen langt på veg definerer 
som eit konsum- og mediesam-
funn.

– Med dette som bakteppe vil det 
verta gjeve analysar og tilrådingar 
om korleis leiing og marknadsfø-
ring kan ta inn over seg trekk ved 
samtidskulturen. Føredraget vil 
kort og godt dreia seg om korleis 
ein kan leia og marknadsføra på 
best mogeleg måte i dag, seier Yn-
destad.

Knudsen er høgskulelektor ved 
Handelshøyskolen BI og ved 
Kunsthøyskolen i Bergen. I til-
legg er han mykje brukt som fø-
redragshaldar for næringslivet og 
som kommentator i media.
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Tema: identi-
tet og merke-
varebygging


