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FRONTPAGE / PLUSS / - Håpet er et kontor i Brekstad sentrum

Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampﬂybase forteller at eiendomsseksjonen er på intens jakt etter kontorplass utenfor det militære
området på Ørland ﬂystasjon. Foto: Jakob Ellingsen

Forsvarsbygg på intens kontorjakt:

- Håpet er et kontor i Brekstad
sentrum
Eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampﬂybase håper å
ﬂytte kontorplassene til de som jobber med prosjekter utenfor det
militære området ut fra ﬂystasjonen.
Anbefal
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Del Vær den første av vennene dine til å anbefale dette.

Jakob Ellingsen
Mobil: 90941033

E-post: jakob.ellingsen@fosna-folket.no
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 LESES NÅ

Slapp 750 golfballer fra lufta

Nå blir det ungdomskafé
- Det er viktig å være i nærheten av der det skjer. For de som har spørsmål, er
det viktig at vi er tilgjengelige, og jeg håper eiendomsenheten blir mer
tilgjengelig ved å ﬂytte utenfor gjerdet til ﬂystasjonen, sier eiendomssjef
Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampﬂybase.
Han forteller at Forsvarsbygg er på intens kontorjakt for å ﬂytte
eiendomsenheten ut fra det strengt bevoktede stasjonsområdet.

Skrik og skrål på skole

Håpet er et kontor i Brekstad sentrum i høst.

Stor aktivitet
Pedersen forteller at Forsvarsbygg har stor aktivitet utenfor selve
ﬂystasjonen som del av utbyggingsprosjektet på Ørlandet.
- Blant annet gjennomfører vi befaringer av opp til tusen hus og tiltak på
rundt 800. I tillegg skal vi å på plass mellom 100 og 200 boliger i tilknytning
til ﬂystasjonen. Virksomheten utenfor gjerdet er en viktig del av
kampﬂybaseprosjektet. Vi går mer og mer inn i utføringsfasen utenfor
gjerdet der tiltak i større grad gjennomføres, sier eiendomssjefen.

Senke terskelen
Det er streng adgangskontroll for å komme inn på det militære området på
ﬂystasjonen. Dermed er det ikke bare å stikke innom om man har spørsmål.
I dag har Forsvarsbygg kontorsted i Ørland rådhus hver mandag der de er
tilgjengelige for å svare på spørsmål alle måtte ha om støy, om utbyggingen,
om tiltak på sine boliger eller andre ting de lurer på i forbindelse med
utbyggingen.

Saken fortsetter etter annonsen.
▼ANNONSE

Vil satse mer etter NM-sjokk
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Hva var det Austråttadelen importerte?
Whisky?
Tittelen forblir en historisk spekulasjon,
men mye tyder på at adelsfolkene på
Austrått handlet med skotten John.
LES MER

Endelig blir det
bredbånd!
Breiband.no starter med å
bygge de første bredbåndsbasene 4.
september. LES MER

Får støtte til unikt
prosjekt: - Helt crazy
Én million fra fylket kan være
starten på en ganske så enestående
rekonstruksjon og tilgjengeliggjøring av
natur- og kulturarven i Ørland, Bjugn og
Froan. Målet er turistinvasjon og økt bolyst.
LES MER

Legger vekk valgﬂesket for
å hjelpe melkebonden:

– Vi skal å til dette gjennom

- Kontorsted i Ørland rådhus har fungert bra så langt. Med eiendomskontoret
utenfor stasjonen, vil vi ha mulighet for å være tilgjengelig enda mer, sier
Pedersen.
- Jeg håper eﬀekten blir at det er en lavere terskel for å oppsøke oss om man
har spørsmål.

Nye medarbeidere

– Vi skal å til dette gjennom
byråkratisk og politisk
jobbing. Det er bare et
spørsmål om når
Dag Inge Hernes har ventet fem år på et
skikkelig svar fra myndighetene. Nå år han
hjelp av lokalpolitikere. LES MER

Eiendomssjefen forteller at eiendomsavdelingen, som har ansvaret for
Forsvarsbygg sin virksomhet utenfor selve ﬂystasjonen, har styrket
bemanningen.
- Vi har etter sommeren styrket byggeledelsen med ﬂere byggeledere.
Prosjektleder og byggeledere vil å sin kontorplass på kontoret her utenfor
ﬂystasjonen. Det vil også gjøre oppfølgingen av utførelsen av støytiltakene
enklere og forhåpentligvis enda bedre, sier Pedersen.

Intens jakt
Pedersen sier Forsvarsbygg vil bli mye mer synlige i lokalsamfunnet ved å ha
et Forsvarsbygg-kontor utenfor det militære området.
- Vi må være til stede og mitt mål er å være mer synlige så folk føler de kan
komme innom når de lurer på noe rundt prosessen som angår dem, eller hva
som helst annet. Jeg forstår godt at de som har spørsmål ønsker ﬂere
avklaringer når de år håndverkere inn på besøk, sier han.
- Håpet er et kontor i Brekstad sentrum, eller mellom hovedporten og
Brekstad, så det er enkelt for folk å komme innom når de likevel er i
sentrum.

Saken fortsetter etter annonsen.
▼ANNONSE

Pedersen sier målet er å ﬂytte eiendomskontoret så snart som mulig.
- Målet er helt klart at vi ﬂytter i høst. Vi er på intens jakt og jeg har tittet på
muligheter før helga selv. Jeg gleder meg til å komme nærmere og mer i
kontakt med de det gjelder, sier Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg
kampﬂybase.
Mer å lese på Fosna-Folket:

Forsvarsbygg tar full

- Vi har strammet grepet

- Dette er toppåret, det

gjennomgang om

for å sikre at støytiltak

største investeringsåret

fritidsboliger

blir en gladsak.

på Ørland ﬂystasjon

Fosna-Folket
12 800 likerklikk

Likt

Du og 116 andre venner liker dette
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