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Salg av DVD

Fortsatt lønnsomt

Tips oss!

Tlf 75 50 50 50 eller tips@an.no

DVD-salget er fremdeles en viktigere inntektskilde enn strømmetjenester, til tross for at milliarder av kroner i dag går til strømming og ikke
fysiske formater.
For åtte år siden kjøpte vi film på disk for nesten 2,5 milliarder kroner,
og strømmet digitalt for 101 millioner kroner. Sju år senere er tallene
snudd på hodet, skriver Dagens Næringsliv. I fjor brukte vi over 2,2
milliarder kroner på strømming av digitale filmer og TV-serier. Det
fysiske salget er nede i 425 millioner kroner. Men selv om strømmingen
har tatt over markedet, merker ikke filmprodusentene de store
(NTB)
inntektene fra disse tjenestene. 

Tranøy fortsatt t

Kanelsnurrer: Vibeke Stavøy i gang med å lage kanelsnurrer like før Dorotheas Fryd åpnet dørene i
går. Fiskesuppe, rekesmørbrød, salat og kaker er også mat som slår godt an hos gjestene.

Turistene fortsetter å
strømme til galleri-,
mat- og kulturbygda
Tranøy ytterst mot
Vestfjorden.
Øyvind A. Olsen
oo@an.no
970 73 611

Hamarøy: Både på Tranøy
Fyr og spisestedet Dorotheas
Fryd meldes det om rekordstort besøk hittil i sommer.
– Jeg trodde ikke det var mulig å overgå fjorårets rekordbesøk, men det har vært stort sett
stappfullt hver eneste dag. Besøket er egentlig helt utrolig. Vi
begriper egentlig ikke hvor alle
folkene kommer fra, men her er
mer utlendinger enn før. Jeg
tror det gode besøket skyldes
den fine blandingen av kunst,
kultur, god mat og flott natur
som Tranøy kan by på. Det er
lett å fylle en hel dag på Tranøy,
sier daglig leder for Dorotheas
Fryd, Vibeke Stavøy, til AN.

Stengt på mandager
I fjor var driverne av Dorotheas
Fryd så utslitte da sesongen var
over at de vurderte å gi seg. Etter nøye overveielser bestemte
de seg for å gjøre et annet grep;

å holde stengt på mandagene.
– Det har fungert god. Vi er ni
stykker som jobber her i løpet
av sesongen, og de ansatte får
ta fri samtidig på mandagene,
mens vi som drivere bruker dagen til å produsere kakebunner
og andre produkter som kan lages på forhånd. Vi har ikke hatt
mange negative reaksjoner på
at vi holder mandagsstengt,
selv om det selvsagt er noen
som kjenner på døra for å sjekke om den er låst, sier Stavøy.

Vi begriper
egentlig ikke
hvor alle folkene
kommer fra.

"

Vibeke Stavøy
Driver av Dorotheas Fryd

Overnattingsstedet
Dorotheas Ly holder åpent hver dag
gjennom hele uka og der får
gjestene servert frokost.
– I tillegg blir det selvsagt rengjøring, men mandagene er likevel mye roligere enn før, sier
Stavøy fornøyd.

Fullt på rommene
På Tranøy Fyr er Anne-Gry Jakobsen godt i gang med sin første sesong som driver. Hun har

lang erfaring fra mange år med
sommerjobb på fyret.
– Vi har hatt svært godt besøk
helt siden begynnelsen av juni.
Den første tiden var det mest
grupper som kom hit, men nå i
juli er det hovedsakelig turister
som kommer for å bo på fyret
en natt eller to, sier Jakobsen.
Hun er svært fornøyd med
besøkstallene og overrasket
over at fyret er fullbooket på
overnatting nesten hver eneste
natt.
– Det er også veldig mye folk i
kafeen på kveldstid. Gjestene
er både folk som bor på fyret eller befinner seg i området. Det
ser ut til at både Tranøy og
Tranøy Fyr vokser i popularitet
fra år til år. For tiden har vi nok
mellom 200 og 300 personer
som er innom fyret hver eneste
dag, sier Jakobsen.

Satser på fisk
Tranøy Fyr satser mye på mat,
og da spesielt fisk i forskjellige
varianter.
– Vi har også kjøttkaker og av
og til elgburgere på menyen,
men jeg har valgt å bygge videre på den menyen som de forrige driverne, Inger og Villy Sund
hadde. Den var veldig populær
og jeg så derfor ingen grunn til å

kutte den ut. Jeg forsøker heller
å komme med litt nye produkter av og til, sier hun.
Jakobsen tror Tranøy Fyr
omsetter nesten like mye på
overnatting som på mat.
– Vi har 40 overnattingsplasser hvis vi tar i bruk absolutt alt
av muligheter. Det skjer ofte at
vi må si nei fordi vi ikke har ledige senger, sier Jakobsen.
– Hva er folk som kommer til
Tranøy Fyr opptatt av?
– Mange er ute etter et alternativ til et hotellrom i byen. Her
kan de få oppleve storslagen
natur, midnattssola og alt det
andre flotte som Tranøy-området har å by på.

Manglende
Galleriene på Tranøy har
hatt nedgang i besøkstallene i år.
Øyvind A. Olsen
oo@an.no
970 73 611

Hamarøy: Det forteller Berit
Klarer, som sammen med mannen Heinz Klarer eier og driver
Tranøy Galleri. De har også ansvaret for driften av Hamsungalleriet i år.
Klarer er ikke i tvil om hva
som er årsaken til nedgangen.
–Mange turister klarer ikke
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Privat helseforsikring
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Bygging av offshorefartøy

Kraftig økning

Full stopp ved norske verft

Over en halv million nordmenn har i dag privat
helseforsikring, men den egentlige effekten av
slike ordninger er ifølge forskerne vanskelig å
måle.Ifølge tall fra Finans Norge hadde mer enn
en halv million nordmenn behandlingsforsikring
ved utgangen av 2016. Det er nesten tolv ganger
så mange som i 2006. Hittil er det bedriftsavtaler som har stått for brorparten av veksten. De
største leverandørene opplyser at 80 til 90
prosent av forsikringene er kollektive avtaler.

Krisen i oljebransjen fører til at norske
skipsbyggere har måttet se andre steder etter oppdrag. Over halvparten av
nybygde skip er nå fiskefartøy.
Mens bestillinger fra offshorerederiene i mange år dominerte ordreboken
hos norske skipsbyggere, har krisen i
oljebransjen satt et kontant stopp for
bygging av offshorefartøy.
Høsten 2015 opplevde norske verft

den største tørken i nye bestillinger på
ti år og i 2016 ble det ikke bestilt et eneste offshorefartøy, skriver Sysla, som har
tatt en titt i oversikten utarbeidet av
Norsk Skipsfartsforum. Mange skip ligger nå i opplag.
Istedenfor har bygging av fiskefartøy,
brønnbåter og arbeidsbåter tatt seg opp
og utgjør nå halvparten av de nye fartøyene som skal leveres. 
(NTB)

turistmagnet

NY REKORD: 16 milliarder i
fond i første halvår.

Setter
mer inn
i fond

I løpet av første halvår i
2017 satte personkunder inn 16 milliarder
kroner i norske verdipapirfond, noe som er ny
rekord.

Mange ansatte: Nå i sommersesongen har Anne-Gry Jakobsen (forrest) og Tranøy fyr på det meste ti ansatte i kafédriften, mens to-tre
personer tar seg av rommene som leies ut. – Totalt sett er vi et betydelig antall som jobber på skift, sier Jakobsen. Foto: Øyvind A. Olsen

skilting truer gallerier
lenger å finne fram til oss etter
at det ble slutt på å skilte til
Tranøy på E6 ved Ulvsvåg. Vi
har stadig telefoner fra turister
som spør om hvordan de skal
kjøre for å komme seg til Tranøy, sier Klarer til AN.
Som følge av lavere besøkstall er Klarer bare passe fornøyd
med salget av kunst i år, selv
om arbeidene til Magne Furuholmen, også kjent som musiker i a-ha, har slått godt an.
– Vi har satset stort på å ta inn
kjente kunstnere på galleriet og
da er vi avhengige av at det

kommer folk langveis fra. Det
har ikke like mange som før
gjort. Mange kjører rett forbi
Ulvsvåg fordi det ikke finnes
skilt som viser vei til Tranøy. Vi
har fått løfter om at det skal
ordnes opp i forholdet, men så
langt har det ikke skjedd noe.
Det er sterkt beklagelig. Vi har
gitt opp å snakke med ansvarlige i Hamarøy kommune og Statens vegvesen, men vet ikke
hvordan vi skal klare å løse denne utfordringen. Det truer
framtiden til galleridriften på
Tranøy, varsler Berit Klarer.

OSLO: Ifølge statistikk fra
Verdipapirfondenes Forening (VFF) er det nå plassert
1.080 milliarder kroner i norske verdipapirfond – en økning på 10 prosent fra årsskiftet.
Av de 16 milliardene som
ble nettotegnet i verdipapirfond av personkunder, gikk
11,4 milliarder kroner inn i
ulike typer rentefond, mens
4,8 milliarder kroner ble
plassert i aksje- og kombinasjonsfond.
– Med innføringen av aksjesparekonto og en ny og
bedre individuell pensjonsspareordning til høsten, håper vi at enda flere vil finne
veien til fondsmarkedet, sier
administrerende
direktør
Bernt S. Zakariassen i VFF.

HEIMBOGARASJE

98.000,inkl.mva. fraktfritt levert
Sør-Varanger kommune.

6,0 x 8,6 meter. Leveres som precut
byggesett, inkl. garasjeport med
åpner, vindu og boddør.

Advarer: Berit Klarer advarer om at manglende skilting til Tranøy

kan true galleridriften på stedet. Foto: Øyvind A. Olsen
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