15:00 Ønsker å kjøpe bygget etter Joker

Kontakt oss

Kundeservice


Annonse:

Les eAvis

Meny


Annonse:

Stjørdal
Frist 10.11

FRONTPAGE / Luktet på milliardavtaler

Rådgiver logistikk

Skaun
Frist 21.11

Rektor / Enhetsleder

Annonse:

Luktet på milliardavtaler
Forsvarsbygg orienterte denne uka entreprenører og hovedleverandører
om kommende entrepriser for bygging på Ørland ﬂystasjon.
Anbefal

Del 4 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.
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Snorre Berg

Mobil: 901 19 986
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E-post: snorre.berg@fosna-folket.no

Det er Forsvarsbygg sjøl som melder om dette på heimesida si.
Leverandørtreﬀet fant sted i Trondheim.
Det gjenstår kontrahering for 2,5-3 milliarder kroner utover de 1,3 som hittil
er kontrahert i forbindelse med utbyggingen av Kampﬂybasen. Blant annet
skal det investeres i hangarer med tilhørende infrastruktur, ytre
perimetersikring med videre. Rundt 40 personer var tilstede på møtet
mandag.
Kommende prosjekter:
Hangarer med infrastruktur; byggestart høsten 2017, ferdig 2020
Ammunisjonslager; byggestart høsten 2017, ferdig 2018.
Ytre perimetersikring; byggestart 2017, ferdig i 2020.
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Ønsker å kjøpe
bygget etter Joker
Lørdag var det slutt.
Matbutikken Joker på Kuben kjøpesenter i
Rissa stengte dørene for siste gang. LES MER

Her faller elgen

Lokaler for vaktstyrker; bygging 2018-2019.



Befalsforlegning trinn 2; byggestart 2017, ferdig vår 2018.
Mannskapsforlegning trinn 2; byggestart 2017, ferdig vår 2018.

Arve Svenning ﬁkk dette
blinkskuddet da han kjørte
over Kråkmo i Rissa onsdag
kveld. LES MER

Støyisolasjon utenfor basen; ﬂere bolker, start 2017, ferdig frem til 2019.
Boliger; bygging, avhending og innleie av nye boliger. Fra i dag til 2018

Les også: Har gravd ut 110 dekar ved kampﬂybasen

Så var snøen der
igjen
Vi gikk fra høst til vinter på ei
natt fra 2 til 3. november. LES MER

Luktet på
milliardavtaler

Les også: Samarbeid åpner muligheter
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Mer å lese på Fosna-Folket:

11 507 likerklikk

Likt

Du og 101 andre venner liker dette

Nå kjøper
Forsvarsbygg
leiligheter ved
kampﬂybasen
Anbefal

Byggestart på
nyåret

Her bygges
Norges største
vindpark

Del 4 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.
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ALSO ON FOSNAFOLKET

Denne Fosenkommunen ga mest
penger i hele fylket

Forandring fryder ved gamle
Oksvoll skole
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Freedom —

Tommy Gjølga — Driftige kara, dæm

http://www.abcnyheter.no/nyhet...
Etter jeg så at pengene går dette …

Leikvanggutan!

Ble kåret til beste spiller

Bjugin har fått ny eier
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AvatarJoerundGrut — Godt gjort å ikke få
fram hvem motstanderen var...

AvatarFreedom — Fornuftig gjort av
kommunen å selge dette.
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