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Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) kommer til Ørland og Bjugn neste tirsdag. Foto: NTB scanpix

Sandberg besøker Fosen
Tirsdag kommer fiskeriministeren til Fosen, der han skal besøke flere
spennende bedrifter både i Ørland og Bjugn.
Anbefal

Del Arnt-Ivar Kverndal og 20 andre anbefaler dette.

NYHETER

Ina Marie Haugen
Mobil: 41760040

Publisert: 13 november 2016 09:00 AM

Sist oppdatert: 13 november 2016 09:00 AM
Annonse:

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) blir tatt imot av ordfører i Bjugn, Ogne
Undertun (Ap) under besøket sitt på Fosen.

Tett program

http://www.fosna-folket.no/nyheter/2016/11/13/Sandberg-bes%C3%B8ker-Fosen-137... 25.11.2016
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I løpet av tirsdagen skal statsråden innom både Ørland og Bjugn, skriver
departementet i ei pressemelding. Statsråden har et tett program, hvor han
skal besøke totalt tre bedrifter.
Visitten starter ved Valsneset i Bjugn, der Sandberg skal få omvisning ved
fabrikken Marine Harvest Fish Feed og treffe direktør Claes Jonermark.

Staselig besøk
Han skal også besøke nyinnflyttede Botngaard AS, som produserer
presenninger og lukkede merdsystemer for oppdrettsnæringa.
I Ørland er det Grøntvedt Pelagic AS sin fabrikk ved Uthaug som får staselig
besøk. Også her blir det omvisning på anlegget til verdens største produsent
av marinert sild.
Mer å lese på Fosna-Folket:

 NYHETER

Fosninger har startet
opp nytt meglerfirma
Ørland og Bjugn
kan tape
millioner uten
sammenslåing
Anbefal

Ørland og Bjugn
enige om
sammenslåing

Folkeavstemning
i Ørland og Bjugn
30. mai

- Vi har klare ambisjoner om å
befeste en posisjon på Fosen, sier Torben
Olden og Dag Erik Oksvold i meglerfirmaet
Olden & Partners. LES MER

- Det er et nesten
håpløst tidsskjema

Del Arnt-Ivar Kverndal og 20 andre anbefaler dette.

Deadline for
kommunereformen er ved nyttår, men for
0
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Del

Bjugn, Åfjord og Roan er det fortsatt i det
blå. LES MER

Har tatt inn over 100
katter
Det har vært ei travel tid for
den frivillige organisasjonen Katter i hjertet.
Et stort antall eierløse katter med behov for
medisinsk hjelp har blitt tatt inn både i
Ørland og Bjugn kommuner i år. LES MER

Går ikke ut av Fosen
Helse IKS
Med 14 mot seks stemmer fikk
ordførerne Steinar Saghaug (H) fra Leksvik,
og Ove Vollan (H) fra Rissa medhold i sitt
forslag om å utsette oppsigelse av
samarbeidsavtalen med Fosen IKS i
fellesnemnda i dag. LES MER

Arrangerer
kretsmesterskap i
troppsgymnastikk til
helga:

- Det blir ikke mye dødtid
Søndag 27.november er det duket for
kretsmesterskap i troppsgymnastikk for
Nord-og Sør-Trøndelag på Brekstad, og 240
turnere er i den forbindelse ventet til
Ørlandshallen. LES MER
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