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Cubus Brekstad er en av nykommerne som har opplevd en strø ab kunder de siste dagene. FOTO: SONDRE SELNES

Kundesjokk for Libra Shopping
Åpningen av Libra Shopping har vært en vedvarende opptur i dagene som har gått.
Anbefal

Del Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.
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Det var sist torsdag at Libra kjøpesenter nyåpnet i større utgave med flere og
nye butikketableringer under navnet Libra Shopping.
Gode tilbakemeldinger
– Dette har gått over all forventning, vanvittig mange kunder har vært innom,
sier senterleder Tore Kavli til fosna-folket.no
– Hvilke dager har presset vært aller størst?

http://www.fosna-folket.no/nyheter/article9815167.ece
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LES OGSÅ
- Rått og flott
LES MER
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– Åpningsdagen i tillegg til lørdag under
Kystfest i Ørland. Jeg har får positive
tilbakemeldinger fra både fornøyde
kunder og ansatte. Det varmer ekstra å
høre at noen er direkte stolte over å ha
fått et kjøpesenter som dette i Fosen,

– Det varmer ekstra å høre at noen er direkte stolte over å ha
fått et kjøpesenter som dette i Fosen, sier senterleder Tore
Kavli. FOTO: ALEXANDER KILLINGBERG
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sier Kavli.

- Smugling av hunder til
Norge er et økende problem

Undertøy som «hakka møkk»

Det medfører en betydelig risiko for å
innføre sykdommer, forteller
seniorrådgiver for dyrevelferd hos
Mattilsynet.

Cubus er en av nykommerne i sentret. Daglig leder Gry Rønne ved Cubus
Brekstad sier de er fornøyd med den store pågangen.

LES MER

– Kom dette overraskende på deg?

OVERGREPSBILDE-SAKEN:

– Jo flere vi pågriper, jo flere
mistenkte får vi

– Nei, egentlig ikke. Jeg har vært med på åpninger av butikker i Trondheim
tidligere og vet hvilken massiv interesse det skaper.
LES OGSÅ
«Før dro æ te
Orkanger ferr å ta
rulletrapp»
LES MER

I april ble en mann fra Fosen tatt med
millioner av overgrepsbilder mot barn.
Det ble starten på den såkalte
overgrepsbilde-saken, og totalt ti
personer er nå siktet.
Etterforskningsleder Roy Hoøen mener
det er viktig at politiet prioriterer saken
høyt.

– Hvor mye har dere omsatt for de siste
dagene?
– Jeg kan ikke gi deg konkrete beløp, men
vi har solgt veldig mange varer.

LES MER

– Hva har det gått mest av?
– Sommerklær – og ikke minst bikinier og undertøy. Det har tydeligvis vært en
mangel på dette i Fosen, smiler Rønne.

Hester var på ville veier
De to hestene skal nå ha kommet til rette.
LES MER

Sjekk ut den nye barnehagen
i Botngård

Mer å lese på Fosna-Folket:
TV ►

Bekkfaret barnehage står klar til å ta imot
over 100 barn etter sommeren.
LES MER

Hurtigbåten
Vanvikan
Trondheim står

Kystfest ble
folkefest

Nå kan du spise skjell fra alle
stasjonene på Fosen

Rykket ut til
matlaging på
kjøpesenter

Blåskjellvarselet sa mandag morgen at
man ikke skulle spise skjell fra
Askerholmen i Åfjord. Den advarselen er
nå fjernet.
LES MER

Anbefal

Del Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.

Fosna-Folket
7293 likerklikk

0

Lik side

Del

Bli den første av vennene dine til å like dette

TV ►

Hester var på
ville veier
LES MER

- Hundesmugling til
Norge er et økende
problem

– Jo flere vi
pågriper, jo flere
mistenkte får vi

LES MER

LES MER

Her åpner ny
tapas-restaurant
LES MER

http://www.fosna-folket.no/nyheter/article9815167.ece

Sjekk ut den nye
barnehagen i
Botngård
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