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FRONTPAGE / Selger Fosens største byggvarehus

Selgerne av Fosen Bygg, Arne Frode Pettersen (f.v.) og Siw Anita Hoøen, og kjøperne fra Optimera, regiondirektør Per Olav Haagensli og
administrerende direktør Asbjørn Vennebo.

Selger Fosens største byggvarehus
I mai skifter Byggmakker på Brekstad til Montér-kjeden etter at
selskapet Fosen Bygg AS er solgt til Optimera AS.
Anbefal

Del 24 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.
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Det er søskenparet Siw Anita Hoøen og Arne Frode Pettersen som nå har
solgt familiebedriften Fosen Bygg AS til Optimera, som står bak
byggvarekjeden Montér. Selve overtakelsen skjer 2. mai, og byggvarehuset
på Brekstad blir da omproﬁlert til den nye kjeden det blir en del av.

 NÆRINGSLIV

22 årsverk

– Denne bruktboligen
satte prisrekord i
Rissa

Fosen Bygg ble etablert i 1972, og butikken var de første årene ment å være
en utstilling for vareprøver til hovedvirksomheten som den gang var
boligbygging. I løpet av 80-tallet vokste både butikk og lagerkapasitet, og
boligbyggedelen ble lagt ned til fordel for butikkvirksomheten. I 2012 sto et

Enebolig solgt for 4 150 000 kroner.
LES MER

helt nytt varehus ferdig på Brekstad, og Fosen Bygg er i dag markedsleder
innen byggevarer i Fosen. I 䭨认or endte omsetningen på 75 millioner kroner,
og bedriften sysselsetter 22 årsverk.

Strategisk oppkjøp
Både administrerende direktør Asbjørn Vennebo i Optimera og daglig leder
Arnt Jakob i Fosen Bygg Arnt Jakob Hoøen uttaler at de er svært tilfredse
med avtalen som de mener styrker konkurransekraften lokalt, øker
attraktiviteten for kundene, og forsterker Optimera og byggevarehuset sin
posisjon i Midt-Norge.

Fylkesrådmannen med
negativ innstilling:

- Vi jobber intenst for
positivt
tunnelvedtak
Fylkespolitiker Liv Darell (Sp) håper på
positivt ﬂertallsvedtak for
Storfosnatunnelen i to komitéer denne uka.
LES MER

– Dette er et strategisk viktig oppkjøp for oss. Anlegget ligger i et attraktivt
område, selskapet er veldrevet og anlegget er stort nok til å ta unna den

NAV med på ny
europeisk markering

veksten vi mener kommer i denne regionen. Fosen Bygg har helt siden
oppstarten hatt en jevn vekst og fremstår i dag som et godt etablert og meget
veldrevet selskap, sier Administrerende Direktør i Optimera Asbjørn
Vennebo.

Byggeaktivitet
Optimera forventer økt byggeaktivitet når det nå etableres en ny hovedbase
for Norges nye kampﬂy på Ørlands hovedﬂystasjon. I forbindelse med dette
ser man for seg økt tilﬂytting som gir behov for ﬂere boliger og oﬀentlige
bygg i området rundt ﬂyplassen. Når Optimera nå overtar Fosen Bygg skal

12. - 14. april settes søkelyset
på samarbeidet NAV har med
arbeidsgiverne. LES MER



Skal rydde skogen for
ny «superlinje»
Maskinentreprenørﬁrmaet

regionen.

Lierne Utmarkservice AS har 䰟ꙍått
storkontrakten på skogrydding for den nye

Langsiktig eier

mellom Namsos og Å䭨认ord. LES MER

byggevarehuset være godt posisjonert for den utbyggingen som kommer i

420 kV-linja, som etter alt å dømme kommer

Siw Anita Hoøen og Arne Frode Pettersen som selger byggevarehuset til
Optimera forteller at det er viktig for dem at selskapets historie videreføres
av en sterk og langsiktig eier.

FosnaFolket
9901 likerklikk

- Vi er veldig godt fornøyd med at byggevarehuset nå blir en del av Optimera,
området rundt Ørland er i sterk vekst og Optimera har den kompetansen
man trenger for å løfte selskapet videre inn i fremtiden. Dette oppkjøpet vil
komme våre ansatte og kunder til gode veldig raskt, sier de begge i en
kommentar.
Mer å lese på Fosna-Folket:

Satser stort på å
bygge
blokkleiligheter

Anbefal

Syltern vil ha alle
jobbene

Del 24 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.

– Denne
bruktboligen
satte prisrekord i
Rissa

Lik side

88 venner liker dette

Del

