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Knut Ring ga honnør til varaordfører Finn Olav Odde (lengst til høyre) for den jobben han har lagt ned i arbeidet med Ørland Arena.

Banket gjennom å legge storhall til
100 millioner kroner ut på anbud
Ørland kommunestyre fattet torsdag ettermiddag vedtak om å legge ut
bygging av Ørland Arena på anbud.
Anbefal

Del 145 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.

NYHETER

Terje Dybvik

Mobil: 97594180

Publisert: 27 oktober 2016 21:30 PM

E-post: terje.dybvik@fosna-folket.no

Den nye storstua på Ørlandet skal gi idrettslivet mer boltreplass.

Som innstilt
Kommunestyret vedtok rådmannens innstilling:

«1. Med grunnlag i saksframleggets foreslåtte ﬁnansiering, ber
kommunestyret rådmannen om å gjennomføre anbudskonkurranse for
bygging av ny idrettshall på Brekstad.
2. Anbudskonkurransen skal legge til grunn det tegningsmateriale som er

Sist oppdatert: 27 oktober 2016 21:30 PM

utarbeidet av arkitekt Aage Sørli, og godkjent av kommunestyret 18.06.15
3. Anbudskonkurransen skal utlyses innenfor en samlet kostnadsramme for
prosjektet på 100 millioner kroner inkludert mva.
Resultatet av anbudskonkurransen legges fram for kommunestyret som
egen sak etter gjennomføring.»

Den planlagte Ørland Arena.

 NYHETER

Les også: - Næringslivet har slått på stortromma

Lakseﬁske under pari
Årets sportsﬁskesesong etter

Nedstemt
Knut Ring (Ap) satte fram tre tilleggsforslag. Det ene gikk på at utbyggingen
måtte skyves fram i tid og ikke belaste kommunen før 2019. Tilleggsforslag
nummer to var å unnlate å selge toppetasjen ved Libra som en del av pakken
for ﬁnansiering. Det tredje var å garantere for at alle unge inntil 16 år måtte
᭛�å bruke den nye hallen kostnadsfritt.
Alle de tre tilleggforslagene ble nedstemt.

laks havnet akkurat på
tiårsgjennomsnittet. Men det var store
lokale forskjeller. LES MER

Sjekker grunnforhold
for ny ferjekai
Utenfor Rørvik ferjeleie foretas
det nå undersøkelser av grunnen i sjøen.
LES MER

Ørland Arena:

- Har en grei
kommunikasjon

Les også: Gleder seg til å få mer boltreplass

Knut Ring ga ellers honnør til varaordfører Finn Olav Odde (Sp) for den
jobben han har lagt ned i arbeidet med Ørland Arena.

Ordfører Steinar Saghaug (H) i
Leksvik sier han føler at den politiske
ledelsen har en grei kommunikasjon med
ansatte i kommunen. LES MER

Mer å lese på Fosna-Folket:

Kommunalsjef har
mistet tilliten til
politisk ledelse
Øyfolket slapp
jubelen løs

Anbefal

Innenfor en
kostnadsramme
på 100 millioner
kroner

Inntektstap på 2,4
millioner kroner

Personalsjef Kristin Andreassen mener
lokalpolitikerne i Leksvik har sviktet egen
ledergruppe i sammenslåingsprosessen med
Rissa. LES MER

Banket gjennom å
legge storhall til 100
millioner kroner ut
på anbud

Del 145 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.

Ørland kommunestyre fattet torsdag
ettermiddag vedtak om å legge ut bygging av
Ørland Arena på anbud. LES MER
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