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Norsk selskap med milliardkontrakt
for F-35
Det norske selskapet Kitron skal levere kommunikasjons- og
navigasjonssystemer til kampﬂyet F-35, en kontrakt verdt over en
milliard kroner.
Anbefal

Del Bli den første av dine venner til å anbefale dette.
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Kontrakten med amerikanske Northrop Grumman Corporation varer til 2036
og gjelder levering av kommunikasjons-, navigasjons- og
identiﬁkasjonssystemer.
– F-35-programmet er essensielt for Norge og øker forsvarsevnen
betraktelig, samtidig som det er viktig for Kitron og regionen, siden dette
langsiktige programmet sikrer betydelig sysselsetting, sier Hans Petter
Thomassen, administrerende direktør i Kitron Norge.
Annonse:

Kitron ble etablert i Arendal på 60-tallet, men har i dag hovedkontor i Asker.
Norge besluttet i 2008 at F-35 skal erstatte dagens F-16-kampﬂy. De første
ﬂyene skal leveres fra mot 2019.
Mer å lese på Fosna-Folket:

«Kald» aske
antente gammelt
gras
Anbefal

Nye norske
jordbærsorter

Norsk Havservice
bygger nyttt
fartøy

Del Bli den første av dine venner til å anbefale dette.
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Fosninger har startet
opp nytt meglerﬁrma
- Vi har klare ambisjoner om å
befeste en posisjon på Fosen, sier Torben
Olden og Dag Erik Oksvold i meglerﬁrmaet
Olden & Partners. LES MER

- Det er et nesten
håpløst tidsskjema
Deadline for
kommunereformen er ved nyttår, men for
Bjugn, Å䈓�ord og Roan er det fortsatt i det
blå. LES MER

Har tatt inn over 100
katter
Det har vært ei travel tid for
den frivillige organisasjonen Katter i hjertet.
Et stort antall eierløse katter med behov for
medisinsk hjelp har blitt tatt inn både i
Ørland og Bjugn kommuner i år. LES MER

Går ikke ut av Fosen
Helse IKS
Med 14 mot seks stemmer ﬁkk
ordførerne Steinar Saghaug (H) fra Leksvik,
og Ove Vollan (H) fra Rissa medhold i sitt
forslag om å utsette oppsigelse av
samarbeidsavtalen med Fosen IKS i
fellesnemnda i dag. LES MER

Arrangerer
kretsmesterskap i
troppsgymnastikk til
helga:

- Det blir ikke mye dødtid

