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FRONTPAGE / NYHETER / – En historisk stor kontrakt

Geir Håvard Lund er tredje generasjon som driver rørleggerﬁrmaet på Brekstad. – Dette oppdraget er at av de største vi har ått i nyere tid, sier
rørleggeren. Foto: Snorre Berg

– En historisk stor kontrakt
Rørleggebedriften Comfort Fosen på Brekstad har halt i land en kontrakt
på om lag 12,5 millioner kroner for et oppdrag for Agdenes kommune.
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- En ﬂott og spesiell fugl

▼ANNONSE

De har ått oppdraget med å levere rørleggeropplegg til det nye sykehjemmet
i Agdenes.

Sjåfør ringte politiet og
fortalte om grønne lys

– Det er et av ﬁrmaets største kontrakter gjennom tidene, og den største
kontrakten i nyere tid, sier daglig leder Geir Håvard Lund.
Han sier de kommer til å å god bruk for alt mannskapet for å gjennomføre
dette oppdraget.
Bedriften har sitt hovedmarked på Fosen, men har også hatt oppdrag som
underleverandør for større entreprenører på den andre sida av orden
tidligere.

«Den siste viking» er ferdig for i
år og resultatet er bra

Mer å lese på Fosna-Folket:

Lykke på skolebenken
Brannvesenet på

Rissa-verftet sikret ny

Sikret ny kontrakt til

uvanlig oppdrag

kontrakt

hundre mill.
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At 13.000 ﬂere nordmenn har
ått privat helseforsikring, gir unødvendig
arbeid for fastlegene, sier tillitsvalgte.
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Sponsored Links

If you own a computer you must try this game!

Er du en av dem som
bryter loven uten å
vite det?

Vikings: Free Online Game

This Is Why Norwegians Are Rushing To Buy Bitcoin

Mange bilførere bryter veitraﬁkkloven.
Denne uken stoppet en politi-patrulje et
vogntog med overlast. LES MER

financewatch365.com

Spillere over hele verden har ventet på dette spillet!
Forge Of Empires - Free Online Game

Dagens fosning:
How this app made by 100 linguists gets you speaking a new language in 3 weeks
Babbel

I 2012 bestemte Thessa og Nico Duin seg for
å ﬂytte til Norge. Tre år etterpå ﬂyttet de til
Fosen, og overtok «Kystpikene» på Brekstad.
LES MER

Top 12 Coolest Gadgets Under $15 (2017 Edition)
Life Gooroo

Paradis: På Coolshop finner du alt du kan forestille deg
Coolshop
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LOGG INN MED

Thessa vil gi Obama
en helse-lekse

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Aldri før har færre
kommuner vært
under administrasjon
I desember 2016 var 47 kommuner
registrert i Robek. Nå er det bare 27
kommuner igjen. Det er det laveste tallet
siden Robek-listen ble etablert i 2001.
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Navn

Vil løse parkeringskaoset:

Vær den første til å kommentere.
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Her kommer det 50
nye
parkeringsplasser til uka

