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Linn Mari Fenstad og Morten Walle tror det blir nok kunder på det nye kjøpesenteret.
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- Rått og flott
Det var fullt hus da Libra shopping på Brekstad ble åpnet i dag. Se bildegalleri.
Anbefal

Del 51 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.
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- Dette er rett og slett rått og flott. Vi tror det vil komme en del tilreisende hit.
Med tanke på veksten på Ørland hovedflystasjon, tror vi ikke det blir noe
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problem å få nok kunder til kjøpesenteret, sier Morten Walle og Linn Mari
Fenstad.

- Smugling av hunder til
Norge er et økende problem
Det medfører en betydelig risiko for å
innføre sykdommer, forteller
seniorrådgiver for dyrevelferd hos
Mattilsynet.

130 ansatte
Nye Libra shopping ble i dag åpnet. Byggingen har pågått i om lag et år, og i dag
strømmet flere hundre nysgjerrige fosninger inn dørene. De siste ukene har
vært en eneste lang sluttspurt for å få alle brikkene på plass til åpningen.
Arbeidet har pågått til langt på natt. Libra er Fosens største kjøpesenter med
130 ansatte og 23 butikker. I tillegg byr senteret på to serveringssteder.

LES MER

OVERGREPSBILDE-SAKEN:

– Jo flere vi pågriper, jo flere
mistenkte får vi
I april ble en mann fra Fosen tatt med
millioner av overgrepsbilder mot barn.
Det ble starten på den såkalte
overgrepsbilde-saken, og totalt ti
personer er nå siktet.
Etterforskningsleder Roy Hoøen mener
det er viktig at politiet prioriterer saken
høyt.

- Så langt ser det bra ut med tanke på besøk. Det blir spennende å se på
responsen fra fosningene utover dagen og i helga, sier senterleder Tore Kavli.
Vil stanse handelslekkasje
LES OGSÅ
Se utviklingen av
Libra bilde for
bilde fra 1977

Han påpeker at Libra ønsker å være et
kjøpesenter for hele Fosen.

- Tanken er at den forventede veksten
med kampflybasen skal danne
kundegrunnlaget. Dessuten håper vi at
senteret i seg selv skal begrense handelslekkasjen til Trondheim, Orkanger og til
netthandelen, sier Kavli.
LES MER

LES MER

Hester var på ville veier
De to hestene skal nå ha kommet til rette.
LES MER

TV ►

Han påpeker at også den gamle delen av Libra-senteret er pusset opp, og at hele
senteret nå fremstår i ny drakt.

Sjekk ut den nye barnehagen
i Botngård
Bekkfaret barnehage står klar til å ta imot
over 100 barn etter sommeren.
LES MER

- Skikkelig bra

Nå kan du spise skjell fra alle
stasjonene på Fosen

Den nye rulletrappa på kjøpesenteret fikk også mye oppmerksomhet i dag.
Ordfører Hallgeir Grøntvedt (Sp) prøvekjørte opptil flere ganger.

Blåskjellvarselet sa mandag morgen at
man ikke skulle spise skjell fra
Askerholmen i Åfjord. Den advarselen er
nå fjernet.

- Jeg satte ny rulletrapp som en premiss da vi solgte tomta til Morten Berg,
påpeker Sp-politikeren.

LES MER
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Han skryter av det nye senteret.

7293 likerklikk

- Det har blitt skikkelig bra. Jeg er ingen motstander av kjøpesenter, så lenge det
ligger i sentrum. Nå blir utfordringen å fylle resten av gata ned mot havna med
butikker og aktivitet, sier Grøntvedt.

Lik side

Del

Bli den første av vennene dine til å like dette

Nisjebutikker
Styreleder Morten Rosenlund i Ørland næringsforum mener blandingen
mellom store kjedebutikker og nisjebutikker er viktig.
- Nisjebutikkene kan trekke mye folk fra andre kommuner. Så er det selvfølgelig
slik at om ikke folk bruker dem, så forsvinner de, påpeker han.
Mer å lese på Fosna-Folket:

Hans Eide og
Hallgeir
Grøntvedt i
debatt

Anbefal

Rykket ut til
matlaging på
kjøpesenter

Promillekjører
pågrepet på
Brekstad
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