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- Jeg regner med at vi må kjøpe ny bolig
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Med adresse i rød støysone syntes Kjell Brustad (t.v.) det var nyttig å besøke boligmessa, der han også ﬁkk en prat med ordfører Tom Myrvold i
Ørland. Foto: Skjalg Ledang

Besøkte dagens boligmesse på Brekstad:

- Jeg regner med at vi
må kjøpe ny bolig
Kjell Brustad bor i rød støysone. Onsdag tok han turen til boligmessa i
kystbyen.
Anbefal

Del Bli den første av dine venner til å anbefale dette.

NYHETER
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- Jeg regner med at vi må kjøpe ny bolig, sa Kjell Brustad, som i dag er bosatt
i rød sone på støykartet for kampﬂybasen i Ørland. Han synes det var greit å
avlegge boligmessa et besøk, sjøl om han så langt ikke har forhandlet om
innløsning for dagens bolig.
- Det er greit å 沝ᛅå et inntrykk av hva man kan ha råd til å kjøpe, sa Brustad.

God møteplass

 NYHETER

En av dem som tok seg tid til en prat med Brustad var ordfører Tom Myrvold
(H) i Ørland.
- Dette er en bra start, jeg tror mange har et behov for en slik boligmesse, sa
Myrvold om tilstrømningen når messa åpnet. Ordføreren ser boligmessa som
en god arena og møteplass der utbyggere kan vise fram både hva som er
under bygging og hva som planlegges i tida framover.

Foreslår fem utvalg i
nykommunen
I dagens møte i Fellesnemnda
for Indre Fosen kommune skal
representantene vedta politisk organisering
for den nye kommunen. LES MER

- Jeg regner med at besøket øker på når folk ﬂest er ferdig på arbeid og har
gjort unna middagen, sa Myrvold.

Nok en kontrakt til
lokalt ﬁrma

For andre år på rad
De som besøkte boligmessa, som er den andre av sitt slag i Ørland, ﬁkk
anledning til å møte et stort antall utbyggere, planleggere og
ﬁnansieringsinstitusjoner. Da messa åpnet tidlig onsdag ettermiddag var det
mange godt voksne som hadde tatt turen til arrangementet, ﬂere med bolig i

Besøkte dagens boligmesse
på Brekstad:

- Jeg regner med at vi
må kjøpe ny bolig

rød støysone ved kampﬂybasen som er under utbygging.
Mer å lese på Fosna-Folket:

Kjell Brustad bor i rød støysone. Onsdag tok
han turen til boligmessa i kystbyen.
LES MER

- Må sette frist for Ja til 94 nye
rydding av tomter boliger i Ørland
i rød støysone

Nattlig støy ble
nok for naboer

To biler i
møteulykke
En personbil og en varebil kolliderte onsdag
ettermiddag på Nordskogen mellom
Botngård og Teksdal i Bjugn LES MER

Anbefal

Del Bli den første av dine venner til å anbefale dette.
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Du og 98 andre venner liker dette

Vil bygge nytt
konferansesenter
i strandkanten

Foreslår fem
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nykommunen

Nok en kontrakt
til lokalt ﬁrma

- Jeg regner med
at vi må kjøpe ny
bolig

Personbil og
varebil i
møteulykke

Utgravninger
røper hva
fosningene spiste
for over 1500 år
siden

Å䋥셧ord + Bjugn + Roan?

Politiet:

Følg elgjakta på
nett

Pris til driftige
fosninger

- Sammenslåinga
er rene kaoset

- Folk må være
forsiktige
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