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FRONTPAGE / FORSVARET / Forsvarsbygg

jakter 200 utleieboliger i Ørland

Jens Levi Moldstad, plan og utbyggingssjef i Forsvarsbygg, sier at man har 쐙㶓ått i oppdrag å leie inntil 200 boenheter for Forsvarets personell på
Brekstad og omegn. Foto: Erik Norrud

Forsvarsbygg jakter 200
utleieboliger i Ørland
Ønsker langvarige kontrakter med leietid inntil 20 år.
Anbefal

Del 35 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.
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Forsvarsbygg la denne uka ut kunngjøring på Doﬃn (Database for oﬀentlige
innkjøp) om at man er ute etter å leie boliger for personell som er tilknyttet
beordringssystemet i Forsvaret.

 FORSVARET

I kunngjøringen står det at Forsvarsbygg har 쐙㶓ått i oppdrag å leie inntil 200
boenheter for tjenestepersonell på Brekstad og omegn. Det er 3-, 4-, og 5roms boenheter Forsvarsbygg etterspør.

- Godt i gang
– Vi er godt i gang med byggingen av forlegninger inne på ﬂystasjonen, og
har nå 쐙㶓ått i oppdrag å leie inntil 200 boenheter for Forsvarets personell på

Vedlikeholdsbygget for F35:

50 millioner for 19
porter

Forsvarsbygg inngikk tirsdag kontrakt med
det nederlandske selskapet Protec Industrial

Brekstad og omegn, opplyser Jens Levi Moldstad, plan og utbyggingssjef i

Doors om kjøp av porter til det nye

Forsvarsbygg, i en pressemelding til Fosna-Folket.

vedlikeholdsbygget for F-35 på Ørland
ﬂystasjon. LES MER

Infomøte neste uke
Basert på forhandlinger, markedsrespons, dialog med markedsaktører og
utfall i første del av tilbudskonkurransen, vil Forsvarsbygg vurdere videre
kontraktstrategi. Det vil si om restbehov skal anskaﬀes ved ren innleie,
delvis OPS (Oﬀentlig privat samarbeid) eller som fullverdig OPS-anskaﬀelse.

Her får ordføreren
100 millioner kroner i
skolegården
- Dette er det største beløpet jeg har kvittert

I en ordinær sammenheng vil OPS bety at private leverandører har
totalansvar for å utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde boligene i

ut i løpet av 40 år i bransjen, sa direktør
kampﬂybase Olaf Dobloug i Forsvarsbygg da

kontraktsperioden).

han i skolegården ga ordfører Tom Myrvold
(H) i Ørland kommune oppgjøret for
støyutsatte Hårberg skole. LES MER

Forsvarsbygg vil holde infomøte omkring anskaﬀelsen på Ørland
Kultursenter i løpet av neste uke.

Leksvik-bonde føler
seg utnyttet av
Forsvarsbygg

Mer å lese på Fosna-Folket:

- Helt bak mål, sier leksværingen Morten

50 millioner for
19 porter

Anbefal

Se kronprinsen
legge ned
grunnsteinen på
kampﬂybasen

- Bilen sto i full fyr
da vi kom fram

Stefan Berg om at han blir tatt til inntekt for
at gårdbrukere i støysonen ved
kampﬂybasen kan fortsette med husdyrhold
sjøl om de må ﬂytte fra gården. LES MER

- Et av de mest
avanserte
redningshelikoptren
e som er bygd

Del 35 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.

Det nye, norske redningshelikopteret med
betegnelsen AW101 0264 (Nor02) er

5

ferdiglakkert i 330-skvadronens farger og
har vært i lufta for første gang over Yeovil i
England. LES MER
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