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Libra Shopping får snart en ny kjedebutikk på plass når Europris åpner butikk i kystbyen. Foto: Skjalg Ledang

Snart kommer nok en
kjedebutikk i dette senteret

Klar for
opplevelser?

Når du er klar

- Å få en slik aktør til Ørlandet styrker kystbyen Brekstads posisjon som
handelssenter, sier daglig leder Silje Nesset i Ørland Næringsforum
(ØNF).

Søk nå

Låneeksempel: Eff. rente 16,24%, 65.000,
o/5 år, kostnad: 28.068, totalt: 93.068.

Anbefal

Del 50 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.
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I løpet av våren 2017 åpner Europris en ny butikk i Libra Shopping på
Brekstad. Det bekrefter distriktssjef Trøndelag i lavpriskjeden, John
Andreassen. Til Fosna-Folket sier Andreassen at datoen for åpning i Fosens
største butikksenter ikke er bestemt, men distriktssjefen regner med at det
blir i løpet av våren.
Åtte til ti ansatte
Europris er i dag en landsdekkende kjede, og ut fra dette mener Andreassen
det er på sin plass at Europris også satser i kystbyen.
- Hvor mange ansatte blir det behov for ved butikken på Brekstad?
- Med stort og smått regner jeg med det blir åtte til ti ansatte.
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-Kjempepositivt
- Kjempepositivt, en slik etablering styrker også den øvrige handelsnæringen
på Brekstad, og jeg tror definitivt at det vil styrke Libra Shopping, sier Silje
Nesset i ØNF.
- Dette øker mangfoldet i varetilbudet, og blir en berikelse som viser at man
har gjort noe riktig. I tillegg er det med på å øke attraktiviteten for Brekstad
som handelssenter også for de som bor på Agdenes-siden, mener Nesset.
Planer også i 2014
- Veldig gledelig, sier næringssjef Arne Martin Solli i Ørland kommune om at
nok en landsdekkende kjede etablerer seg på Brekstad.
Lavpriskjeden Europris etablerer seg på Brekstad.

Når Europris nå etablerer seg i kystbyen, så skjer det drøye to år etter at
selskapet Handelsbygg AS presenterte tegninger for et nybygg ved
Brekstadfjæra. Det var høsten 2014 at Fosna-Folket presenterte bygget, som
på grunn av at prosessen med ny reguleringsplan for Brekstadfjæra har dratt
ut i tid, ble skrinlagt. Den gang var det Europris og dagligvarekjeden Meny
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som var tenkt inn i bygget som altså ikke ble noen av. Nå har imidlertid
Europris sikret seg lokaler i regionens største kjøpesenter.

Fylkesrådmannen
vender tommelen
ned for undersjøisk

LES OGSÅ: Dette bygget får du kanskje aldri se

tunnel

Mer å lese på Fosna-Folket:

- Som forventet, sier Hallgeir Grøntvedt (Sp)
i prosjektgruppa for Storfosnatunnelen.
LES MER

Kjøper en kasse
akevitt til
Sandberg om han
klarer å fjerne
Fosen-bommene
Anbefal

Selger Fosens
største
byggvarehus

Fra januar 2019 blir du fraktet
med to splitter nye batteriferjer over
Trondheimsfjorden. LES MER

Del 50 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.
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Kjøper en kasse
akevitt til Sandberg
om han klarer å
fjerne Fosen-bommene
Styreleder Hallgeir Grøntvedt i Fosenvegene
mener fiskeriminister Per Sandberg (Frp) er
helt bak mål når han kaller Fosenvegene for
«Norges dummeste bomveiprosjekt».
LES MER

Inviterer til
folkemøte om
bredbånd
Torsdag denne uka blir det folkemøte ved
Bessaker grendehus i Roan, hvor temaet blir
bredbånd. LES MER
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