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Ordfører Tom Myrvold fikk æren av å åpne nybygget, med regionsjef Arve Forsdal og avdelingsleder Per Amund Amundsveen som tilskuere. FOTO: SKJALG LEDANG

Her får ordføreren bli «sagfører»
Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) tok saga fatt for å markere åpningen av anlegget til VVSgigant.
Anbefal

Del Bli den første av dine venner til å anbefale dette.
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Da VVS-grossisten Brødrene Dahl mandag skulle markere at selskapets anlegg
på Brekstad står ferdig, så ble ordfører Tom Myrvold i Ørland bedt om å foreta
selve åpningen.

Kuttet røret
For VVS-giganten var det ikke aktuelt med snorklipping i anledning markeringen
av at nybygget på 1100 kvadratmeter nå er ferdig. I stedet for saks fikk
ordføreren utdelt ei sag til å kutte et rør med. Og Myrvold viste at han behersket
jobben som «sagfører» like godt som han svinger ordførerklubba.

17 millioner kroner

Brødrene Dahl har investert 17 millioner i nybygget på
Brekstad Vestre. FOTO: SKJALG LEDANG
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Anlegget på Brekstad er det sjette Brødrene Dahl etablerer i Trøndelag. Selve
bygget, som Einar Brekstad AS har hatt hovedentreprisen på, har kostet 17
millioner kroner.
- Vi har vært svanger med denne etableringen i fire år, fortalte regionsjef Arve
Forsdal i Brødrene Dahl under åpningen av anlegget. Forsdal la til at han syntes
man hadde fått et stort og flott bygg sett i forhold til kostnaden.

5500 artikler
Med en omsetning på rundt 600 millioner i Trøndelag og seks milliarder
nasjonalt, så er Brødrene Dahl den største VVS-grossisten i landet. Ved anlegget
på Brekstad kan kundene nå finne rundt 5500 ulike artikler, men fra
hovedlageret på Langhus i Ski kommune kan kundene over natta få tilsendt det
de ønsker blant 30.000 varenummer.

5500 varenummer er å finne i det store lokalet på 1100
kvadratmeter. FOTO: SKJALG LEDANG
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Aldri før har så mange reist
med rute 800

Nyanlegget framstår som et særdeles assortert varehus med hovedvekt på
VVS-artikler. Men dette er ikke en butikk for «hvermannsen». For å være handle
her må man være såkalt proffkunde med firma og organisasjonsnummer.

I 2015 ble det ny passasjerrekord i
hurtigbåtsambandet Trondheim –
Brekstad – Kristiansund.
LES MER

Første etablering på Brekstad Vestre

Laks med PD til Osen

Brødrene Dahl står for den første etableringen på næringsarealet Brekstad
Vestre. Enn så lenge må trafikken til anlegget gå forbi helsesenteret, men en ny
adkomstvei skal bedre tilgjengeligheten til næringsområdet.

Man forbereder nå flyttingen av en stor
mengde laks som er smittet av den
smittsomme fiskesykdommen Pancreas
Disease (PD) fra Flatanger til to tomme
anlegg i Osen.

Under åpningen sa ordfører Tom Myrvold at kommunen er i dialog med andre
interessenter som vurderer å etablere seg på det samme næringsområdet.

LES MER

Nå har denne skolen fått ny
eier

LES OGSÅ

Et kjærestepar som bor i Trondheim har
forelsket seg i øya i Åfjord. De kjøpte
nylig den gamle skolen på Linesøya og
ønsker å bo der og åpne opp et
overnattingssted.

Dro i gang verdens
eneste twin-sag
LES MER

LES MER

Mer å lese på Fosna-Folket:

Penger til trosinformasjon
for flyktninger

Laks med PD til
Osen

Tom Myrvold
topper Høyrelista

Kulturdepartementet gir 372 000
kroner i tilskudd til Samarbeidsrådet for
tros- og livssynssamfunn. Pengene går til
et prosjekt for å gi tros- og
livssynsinformasjon til flyktninger som
ankommer Norge.

En solid
salgsarena

LES MER

FosnaFolket
8823 likerklikk
Anbefal

Del Bli den første av dine venner til å anbefale dette.
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Del

73 venner liker dette

Mann pågrepet
for besittelse av
overgrepsbilder

Bil avskiltet i
Rissa
LES MER
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Feil bruk

Stedet der
ungdommen

– Mer hipt med
kortreist enn

møter framtida
økologisk
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