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- NÅ SKAL VI FRAM I LYSET

▼Annonse

- Jeg vil gjerne gi råd om belysning, sier Tone Lund som blir å treffe i butikken som Led-Spot tirsdag åpner i Yrjartun på Brekstad. FOTO: SKJALG LEDANG

- Nå skal vi fram i lyset
Lysende netthandel satser med butikklokale på Brekstad.
Anbefal

Del 117 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.
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Etter å ha drevet en voksende geskjeft innen netthandel fra et tidligere fjøs på
Opphaug, satser Led-Spot nå i tillegg på å nå kunder fra eget butikklokale i
kjøpesenteret Yrjartun på Brekstad.
Bak Led-Spot står ørlendingen Bjørn Berg. Han har gjennom flere år etablert
selskapet som netthandel, med hovedfokus på ledlys av ulike slag. Med tiden har
http://www.fosnafolket.no/nyheter/2016/04/05/N%C3%A5skalviframilyset12556248.ece
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vareutvalget blitt utvidet, slik at det i dag også omfatter det meste av elektriske
installasjonsartikler.

Regjeringen vil ha ti regioner
Regjeringen vil erstatte dagens 19 fylker
med ti regioner. Større regioner skal få
større ansvar for samfunnsutviklingen i
hver region.

Tone Lund har vært ansatt i Led-Spot i halvannet år, og synes det er flott å
kunne ta imot fosningene i den nye butikken på Brekstad.

LES MER

- Jeg har hatt en bratt lærekurve i bransjen, sier Lund. Nå er virksomheten
samlet i lokalene ved Yrjartun, slik at butikk og netthandel foregår fra samme
bygg.

- Nå skal vi fram i lyset
Lysende netthandel satser med
butikklokale på Brekstad.

- Det er så mye flott å velge blant innen belysning, og jeg vil gjerne gi kundene
råd, sier Tone Lund. Ikke minst mener hun moderne belysning kan brukes til å
skape ulike stemninger i hus og heim i et land som har mørketid halve året.
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-Nå satser vi for alvor
Det sier banksjef Linda Iversen i
Sparebank1 SMN, som tirsdag ønsker
velkommen til nye lokaler i Yrjartun på
Brekstad.

Mer å lese på Fosna-Folket:
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Syltern trolig sikret kontrakt
på 100 mill.

Promillekjører
pågrepet på
Brekstad

Væpnet aksjon
på Brekstad

Åfjord-entreprenøren Johs. J. Syltern
skal etter alt å dømme gjøre
grunnarbeidet til de fire store
trafostasjonene i forbindelse med
vindkraftutbyggingen på Fosen.

Ser lyst på
sesongen

LES MER

Anbefal

FosnaFolket

Del 117 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.
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Del

88 venner liker dette

Holder felles
konsert for
trønderartister

Andelen
oppdrettsfisk i
elvene synker
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«Drillo» til
Åfjord. Dette
forventer han av
åfjordingene.

Regjeringen vil
skrelle bort
mange fylker

Åpner ny
lysende butikk
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Satser for alvor i
kystbyen
LES MER

Det ble noen
knall og fall
LES MER

Har trolig sikret
kontrakt på 100.
millioner kroner
LES MER

Slik blir
folkefesten når
Rosenborg
kommer
LES MER
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Her starter de
Europas største
landbaserte
vindkraftutbygging
LES MER

2/3

