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Odd Jakob Gjul avviser ryktene om at Zebra Lekeland er lagt dødt, og satser på åpning innen skolestart. Sønnen Sigve (5) gleder seg.

- Joda, det blir lekeland
Mange har spekulert i om det ikke blir noe av lekeland på Brekstad etter at det i fjor ble
annonsert at det snart var klart for åpning av Zebra Lekeland.
Anbefal

Del 177 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.
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Observante småbarnsforeldre har fått med seg at det på nettsiden til lekelandet
står ”stengt på ubestemt tid”.
Ryktene skal ha det til at det på grunn av manglende godkjenning ikke blir noe av
lekelandet, men det stemmer ikke, forklarer eier Odd Jakob Gjul.
-Det går fremover men det er ikke helt åpningsklart enda. Det tar tid med
papirarbeid, nå er jeg snart ferdig med utredning av brannteknisk tiltak, sier han.

http://www.fosna-folket.no/n_ringsliv/article10964254.ece
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Satser på åpning på sensommeren
I utgangspunktet var det flere eiere bak prosjektet, og det ble litt rot underveis i
prosessen med nødvendig godkjenning og klarering, opplyser Gjul. Han står nå
selv som eier, og er i snart i gang med å fullføre det nødvendige arbeidet før
ivrige unger kan boltre seg i lokalene til den gamle yrkesskolen i Skolegata.
Fremdeles er det noen sikkerhetstiltak som må på plass i forhold til
brannsikring, og noen finjusteringer her og der, men Gjul satser på at det innen
skolestart skal være åpnet.
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-Nå er vi i alle fall i gang og skal endelig få godkjent det, vi håper at vi kan åpne i
løpet av sensommeren, sier Odd Jakob.

Her åpner ny tapasrestaurant
Nå kan du spise eksotisk mat i din egen
stue.

Gjul eier også den nye hurtigmatkjeden Jafs som ligger ved kaiplassen i sentrum
av Brekstad. Jafs starter snart med utkjøring av mat, og Odd Jakob forklarer at
plana er å samkjøre Jafs og Zebra Lekeland.

LES MER

- Vi har så mye rart her

Leverer mat

Salget på gjenbruksbutikken Brukbart
går brukbart.

- Vi starter snart utkjøring av mat fra Jafs, så plana var en samkjøring . På den
måten kan man bestille mat til bursdagsselskaper på lekeland, så leverer vi for
eksempel pizza til selskapet, sier han.
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- Vil gjerne ha flere varer fra
Fosen
Lørdag 11. juli åpnet mathallen i
Trondheim, og kunne friste med varer
fra flere produsenter i Fosen-regionen.

I lekelandet er det også et tidligere skolekjøkken som blir gjort om til kiosk og
bursdagsrom der barna kan spise og drikke, og foreldre kan få kjøpt en kaffe og
noe å bite i. Et stellerom er på plass, det samme er tegnekrok, fargerike sofaer
og ballbinge, samt en egen avdeling der de voksne kan sitte å prate.
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Oppdrettsselskap vil bygge
ny landbase i Åfjord

-Der skjermes de for det verste bråket fra selve lekelandet, men kan holde et øye
med barna som leker.

Salmar Farming AS har søkt om å bygge
en ny kai og lagerbygning på
Kongsnesset.

Et sted mellom sju og ni tonn med rutsjebaner, klatremoro og ikke minst
polstring er montert, og en stor zebrafigur hilser velkommen inn i lekelandet.
Litt lenger frem i tid er plana og få fikset litt på resten av bygget, som også huser
Klinikk 5 og Solblomsten barnehage.
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Sjekk hvordan det ser ut inni
badebåten

TV ►

Ishavsskøyta Vulkana er ankommet
Stokkøya for sommeren. Fosna-Folket
dro på en omvisning i båten som brukes
til blant annet overnatting og
ekspedisjoner.

-Vi planlegger å gjøre litt mer etter hvert med resten av bygget, modernisere det
litt også utvendig, sier Gjul.
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Mer å lese på Fosna-Folket:

Fosna-Folket
7293 likerklikk

Gammelbakeriet
synger på siste
verset

Anbefal

Trening tilpasset
gravide

To Rimi-butikker
på Fosen selges

Lik side

Del

Bli den første av vennene dine til å like dette

Del 177 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.
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Hester var på
ville veier
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