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FRONTPAGE / NYHETER / Flytter støyarbeid til sentrum

Eiendomssjef Carl Oscar Pedersen sier det er viktig å være tilgjengelig for de som berøres av utbyggingen av Ørland ﬂystasjon. Nå har
Forsvarsbygg ått på plass kontorplass i Brekstad sentrum som åpner senere i høst. Foto: Jakob Ellingsen

Flytter støyarbeid til sentrum
Forsvarsbygg ﬂytter byggelederne som følger opp støytiltak utenfor
ﬂystasjonen til Brekstad sentrum. Tirsdag signerte Forsvarsbygg og AHA
eiendom leiekontrakt for kontorplass i Meierigaten.
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▼ANNONSE

 LESES NÅ

Saghaug (H) blir Indre
Fosens første ordfører

▼ANNO

- Vi berører faktisk rundt halvparten av Ørlands befolkning med vår
utbygging. At vi er tilgjengelig for de som berøres er et suksesskriterium som
absolutt ikke bør undervurderes, sier Carl Oscar Pedersen, eiendomssjef i
Forsvarsbygg kampﬂybase i en pressemelding til egen organisasjon.

Vil kjøpe tilbake
kantinebygget

Mer synlig
I slutten av agusut skrev Fosna-Folket om eiendomssjefens håp om å ﬂytte
kontorplassene til de som jobber med prosjekter utenfor det militære
området ut fra ﬂystasjonen.

Innfører plastposeavgift

Nå er det klart at kontorplassene til de fem byggelederne som følger opp
arbeidene med støytiltak utenfor ﬂystasjonen ﬂyttes ut fra
byggherrekontoret på Ørland ﬂystasjon og til lokaler i Meieriveien midt i
Brekstad sentrum.
- Øvrige prosjektledere og rådgivere på eiendomsforhold utenfor
ﬂystasjonen vil dessuten benytte kontoret når de er på Ørland, skriver
Forsvarsbygg i pressemeldingen.
LES OGSÅ: Forsvarsbygg på intens kontorjakt: - Håpet er et kontor i Brekstad
sentrum (for abonnenter)

Kåret to fylkesmestere

 NYHETER

1. November
Lokalene i første etasje i Meieriveien 5 skal pusses opp, og gjøres klar til
bruk. Forsvarsbygg skriver at det etter planen er ferdig allerede til 1.
november.
I dag har Forsvarsbygg åpne kontordager på Ørland kultursenter hver
mandag. disse åpne kontordagene ﬂyttes til lokalene i Meieriveien etter de
er tatt i bruk.

Noe å glede seg over
Denne uka er mye snudd på
hodet på Testmann Minne
skole i Leksvik. LES MER

Dagens fosning:

Liker det kortreist og
kreativt

Saken fortsetter etter annonsen.
- Vi har hatt god erfaring med våre faste åpne kontordager og vi ønsker å
videreføre dette tilbudet. I tillegg år vi nå altså kontorplass for våre
byggeledere og et sted det skal være enkelt å komme innom og slå av en prat
eller å stille de spørsmål en måtte ha, sier Pedersen.

Flytter støyarbeid til
sentrum

LES OGSÅ: Lokal entreprenør ﬁkk erde støykontrakt

Avtale

Krøll med propellen

Utenfor de faste kontordagene hver mandag, vil kontoret i Brekstad sentrum
foreløpig ikke være tilgjengelig for drop-in besøk, men det vil være mulig å
gjøre forhåndsavtaler. For at det skal være mulig vil Forsvarsbygg måtte ha
en fast administrasjon til å betjene de som kommer innom.

FosenNamsos sjø melder om
alternativ transport på 12.30avgangen fra Trondheim og 13.00 fra
Vanvikan i dag tirsdag. LES MER

- Men vi vil se nærmere på muligheten om å ha en fast administrasjon også
på sikt, sier Carl Oscar Pedersen.

– Et spesielt prosjekt
på mange måter

LES OGSÅ: Skal bygge hangarer for 700 millioner

LES MER

Mer å lese på Fosna-Folket:

Fosna-Folket
12 862 likerklikk
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