14:00 – Trim er ingen spøk
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Ordfører Tom Myrvold klippet snora og gratulerte med åpningen av ny butikk i Libra Shopping på Brekstad. Foto: Siri Wold

Åpnet ny butikk
Torsdag åpnet Europris-kjeden sin nye butikk på Brekstad.
Anbefal

Del 15 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.
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E-post: siri.wold@fosna-folket.no

Butikksjef Kim Skotnes kommer til jobben etter å ha arbeidet ﬁre år oﬀshore,
men har tidligere butikkledererfaring fra blant annet ARK Bokhandel på
Sortland i Vesterålen. Derfra ble han hentet inn som distriktssjef med ansvar
for alt av ARK-bokhandlere fra Trondheim til Hammerfest.
Ordfører Tom Myrvold klippet snora og gratulerte med åpningen av ny
butikk før de mange skueslystne som hadde møtt opp ﬁkk ta turen inn i
butikken.
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Europris-kjeden vokste hadde i 2016 en total vekst på 7,7, og omsatte for 5,5
milliarder kroner. Den nye butikken på Brekstad har et samlet areal på
nesten 1000 kvadratmeter, og er kjedens butikk nummer 242 i landet.

– Trim er ingen spøk

Mer å lese på Fosna-Folket:

Anbefal

– Jeg tror fylket sier
ja

Del 15 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.

Daglig leder Knut Sundet i
Fosenvegene AS tror fylling og bru over
Ber䤎orden i Roan til en pris av nærmere 180
millioner kroner vil bli realisert. LES MER
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Torsdag åpnet Europris-kjeden
sin nye butikk på Brekstad.
LES MER

Samarbeidsprosjekt
mellom LO og NHO:

- Alle tjener på
samarbeid

Økt samarbeid styrker både arbeidsmiljø og
økonomi i bedrifter, er konklusjonen etter
unikt prosjekt i regi av LO og NHO i
Trøndelag. LES MER

Avlyser skirenn
Det blir ikke noe
Kjerringklumprenn denne
sesongen. LES MER

FosnaFolket
12 235 likerklikk

Lik side

Del

Bli den første av vennene dine til å like dette

Se bildene fra
festforestillingen:

Åpnet dørene til
ny butikk

- Alle tjener på
samarbeid

Tunnel er
gjennomførbart,

Kjørte i
autovernet med

Kantorens store
dag

Dropper ny kai i
denne dalen

men tvil om

1,8 i promille

– Trim er ingen
spøk

Knut Sundet i Fosenvegene:

Avlyser skirenn

– Jeg tror fylket
sier ja til bru
over 䤎orden
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