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Komitéleder Karin Bjørkhaug (Krf) i komité for infrastruktur i Sør-Trøndelag ser på samferdselssjef Oddveig Kipperberg i Sør-Trøndelag
fylkeskommune og Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) signere avtalen mellom fylket og Ørland kommune for ny fergekai i Brekstad.
Foto: Jakob Ellingsen

Her signeres avtalen for ny fergekai
Over bordet ble partene enige om at Ørland kommune år forkjøpsrett på
å kjøpe tilbake området kommunen har avgitt til Fylket for ny
oppstillingsplass. Så signerte partene avtalen.
Anbefal

Del Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.
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 LESES NÅ

- Kan få katastrofale følger

- Da vi så denne tomta sluttet vi
å se andre steder

Avdekker dårlig sikret last.
Varsler ﬂere Fosen-kontroller
- Det sies at en avtale er god om begge partene er misfornøyd. Det er ikke vi
og det tror jeg heller ikke dere er, sier Roy Hoøen (Sp) til representantene fra
Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Ørland kommune og fylket signerte avtale om ny fergekai på fredag.
Kontrakten med utbyggeren skal etter planen signeres snarlig, kanskje så
tidlig som i neste uke.

- Ti trekkspill, ett gospelkor
og en kontrabass

Tiden og veien
Sør-Trøndelag fylkeskommune har bevilget penger til en ny fergekai på
Brekstad som skal stå ferdig 1. januar 2019 samtidig som nye hybridferger
tar over traﬁkken på sambandet mellom Brekstad og Valset.

 NYHETER

Etter ønske fra Ørland kommune, ﬂyttes oppstillingsplassen nordover i

Her signeres avtalen
for ny fergekai

havnebassenget. I avtalen partene har signert torsdag, går Ørland kommune
med på å ﬁnansiere kostnaden ved ﬂyttet, som er beregnet til 9 millioner
kroner.
- Vi ser for oss byggestart i november. Det er bare tiden og veien om
fergekaien skal stå ferdig til første januar 2019. Derfor er det så viktig at vi
signerer kontrakten i dag, sier samferdselssjef Oddveig Kipperberg i SørTrøndelag fylkeskommune.

130 millioner
Den nye fergekaien er beregnet å koste rundt 130 millioner kroner, inkludert
ﬁnansieringen fra Ørlandet. Kipperberg opplyser at det er kommet tre anbud
inn med pristilbud som er lavere enn den summen.

Torhild ble vraket:

nå

- Jeg trenger noen
dager for meg selv

Torhild Aarbergsbotten var nominert som
nestleder i Høyres nye fylkesgruppe i
Trøndelag. I et møte onsdag kveld ble hun
likevel vraket til fordel for Henrik Kierulf.
LES MER

Saken fortsetter etter annonsen.
▼ANNONSE

Trussel mot skolen:

- Blir ikke boende i
Vanvikan
Politiet rykket tirsdag ut til området ved
Vanvikan skole etter at det skal ha blitt
fremsatt en trussel mot skolen. I etterkant
av trusselen har det vært stort engasjement
på sosiale medier, og foreldre har uttrykt sin
bekymring. LES MER

Fosning er første
vinner av ny
jordbrukspris
Jubileumskonsert i
vakker ramme

Dersom totalprisen blir mindre enn 130 millioner, vil bidraget på 9 millioner
fra kommunen bli redusert krone for krone.

Fosna-Folket
12 847 likerklikk

- Det har vært jobbet hardt fra både vår og deres organisasjon for å å på
plass dette viktige leddet for å bedre fergetilbudet og klimaet og ivareta
hensyn i forbindelse med samfunnsutviklingen i Ørland kommune, sier
Komitéleder Karin Bjørkhaug (Krf) i komité for infrastruktur i Sør-Trøndelag.

Lik side

Del

Bli den første av vennene dine til å like dette

- Jeg vil gi honnør til administrasjonene våre som har ått på plass dette så
raskt, sier hun.

Forløsende faktor
Ørland kommune overdrar tomten til det nye fergeanlegget til fylket.
Avtalen gjør at samtaler om å selge eller gi tilbake dagens
fergeoppstillingsområde ved Ørland kultursenter kan begynne fortløpende.
I formannskapsmøtet der avtalen ble lagt frem for endelig behandling på
Ørlandet, stilte formannskapet spørsmål om kommunen kunne å
forkjøpsrett på å ta tilbake området for den fremtidige fergekaien.
Den kan muligens være aktuelt dersom dagens fergesamband mellom
Brekstad og Valset skulle erstattes av en undersjøisk tunnel.
▼ANNO

Mer å lese på Fosna-Folket:

Hun har funnet mannen

- Vi får ansvaret for over

Forlot Fosen etter

blant menn. Nå jakter

5000 nye innbyggere. Det

nesten 40 år

Christina (28) kongen

ser ikke ut til at vi får én

blant konger

tjenesteperson ekstra.

Anbefal

Del Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.
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Torhild vraket: Jeg trenger noen
dager for meg
selv nå

Her signeres
avtalen for ny
fergekai

Trussel mot skolen:

Denne steinen
var centimeter
fra å treﬀe

Mot nord eller sør?:

- Blir ikke boende
i Vanvikan

Fosning er første
vinner av ny
jordbrukspris

Tok førerkort nummer 50, 51
og 52:

UP beslagla tre (!)
førerkort før
frokost

Stenger fylkesvei

I god rute med
Osen sier «ja takk, den første store
begge deler»
trafostasjonen

Ny VGS i Indre Fosen:

- Det er slitsomt,
særlig for dem

