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Pre-Bo Bygg er konkurs
Byggefirmaet Pre-Bo i
Surnadal er konkurs. 10–12
ansatte mister jobben. Det
meldte firmaet til Brønnøysundregistrene mandag.
Advokat Geir Kvande i
Kristiansund er oppnevnt til
bostyrer.
Til avisa Driva sier daglig
leder Reidar Bele det er flere

årsaker til konkursen.
Omsetningen i selskapet har
økt de siste årene, men
bunnlinjen har stort sett vist
røde tall.
Bele viser blant annet til en
vunnet rettssak om et nybygg
der huseier anket og derfor
ikke har tilbakebetalt det
retten sa vedkommende

13

Nå har «regninga» kommet
skulle gjøre. Bele forklarer i
tillegg at Pre-Bo har brukt
kalkyler på sine nybygg som
har vist seg å ikke stemme slik
at selskapet ikke tjente
penger på prosjektene.
Bele opplyser til avisen at
de fleste ansatte som mister
jobben, har fått seg nytt
arbeid.

Det gikk ikke spesielt bra da en kvinne
fra Kristiansund en søndag formiddag i
februar skrudde på komfyren og gikk
ut av kjøkkenet.
Hun hadde glemt at det lå en
skjærefjøl i plast oppe på komfyren, og
denne smeltet. Ifølge en bot kvinnen
har fått, oppsto det både flammer og
røyk- og sotskader i leiligheten.
Politimesteren mente «prisen» for

dette bruddet på brann- og eksplosjonsvernloven måtte være et
forelegg på 6.000 kroner.
Kvinnen – som er i 50-årene – har
ikke betalt denne bota, og det gjør at
hun nå må møte i retten. Der vil hun –
ifølge forelegget – bli møtt med en
påstand om at forelegget økes fra
6.000 til 7.200 kroner.
Det er berammet sak i tingretten.

Søker om å få stenge Atlanterhavsveien

vil filme Bond-scener
Et helikopterselskap
har – ifølge nrk.no –
søkt om å få sperre av
Atlanterhavsveien for
å spille inn en internasjonal film.

aTlanTerhavsveien
■ Opprinnelig var
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NRK skriver mandag ettermiddag at de har fått innsyn i en
søknad om å avgrense bruk av
luftrommet over den verdenskjente veistrekningen mellom
Kårvåg og Vevang. Søknaden er
sendt fra Nord Helikopter til
Luftfartstilsynet. I denne søknaden kommer det – ifølge nrk.
no – fram at filmen er James
Bond.

Dette har stor
betydning både
for det lokale
næringslivet på kort og
lang sikt.

"

Fra søKnaden

47 millioner fra norge
– Dette har stor betydning både
for det lokale næringslivet på

vil sperre av: Et helikopterselskap har – ifølge nrk.no – søkt om å få sperre av Atlanterhavsveien for
å spille inn scener til den nye James Bond-filmen.
kort og lang sikt, i tillegg til reklameverdien dette har for
Norge og Møre som turistdestinasjon, skriver helikopterselskapet i sin søknad til Luftfarts-

tilsynet.
«Bond 25» – som etter planen
skal ha premiere neste vår – har
fått 47 millioner i insentivtilskudd for innspilling i Norge.

Nord Helikopter har søkt om
å få bruke inntil to helikopter
over området.
NRK skriver at det i søknaden
kommer fram at det blir trafikk

NYE PEUGEOT PARTNER
ALLEREDE EN VINNER
INTERNATIONAL
VAN OF THE YEAR

Fra

165.900,- eks. mva.

PEUGEOT i-Cockpit® med 8” skjerm
Multifunksjons-seter, til 3 personer
Opptil 1000 kg lastekapasitet / 1500 kg hengervekt
Forbruk blandet kjøring fra 0,42 l/mil, CO2-utslipp fra 112 g/km. Frakt- og leveringsomkostninger forhandler tilkommer.
Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjons- foto, utstyr kan avvike. Importør Bertel O. Steen AS.

Slatlem Kristiansund AS
Verkstedveien 4, 6517 Kristiansund
Tlf: 71 58 06 80

Atlanterhavsvegen et 8.274
meter langt veistykke på
fylkesvei 64 mellom Vevang
i Eide og Kårvåg i Averøy
som avløste fergesambandet
mellom Ørjavik og Tøvik
i de to kommunene 7. juli
1989. Dette anlegget består
blant annet av åtte broer
på til sammen 891 meter og
går over en hel del holmer
og skjær. Veien kostet 122
millioner 1989-kroner og var
delvis bompengefinansiert.
Bommen ble fjernet i juni
1999.
■ Traseen langs fylkesvei 64
ble opprinnelig planlagt
for jernbane tidlig på
1900-tallet, men den
ideen ble skrinlagt for godt
i 1935. Planleggingen av
veistrekningen kom i gang
på 1970-tallet. Byggingen
startet 1. august 1983. Senere
har turistveien blitt utvidet,
slik at den idag går mellom
Bud i Fræna og Kårvåg.
■ Kilde: Wikipedia

i lav høyde og høy fart.
Det har allerede blitt spilt inn
Bond-scener i Nittedal. Detaljene rundt produksjonen av
Bond-film nummer 25 – som
har Daniel Craig i hovedrollen
-har vært svært hemmelige.

