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«Brofestebygget», kalles det i
kommunens sakspapirer. Fak-
tum er at den nye bygningen
som bygge- og delesaksutvalget
ga sitt enstemmige ja til i går
rommer langt mer enn som så.

Det fire etasjer høye forret-
ningsbygget som skal reises vest
for hovedinngangen på Moa Øst
blir på 3.200 kvadratmeter.

Tre etasjer blir butikk, og en
kontorer.

Administrasjonen mener at
bygget har en god arkitektonisk
utforming.

Det blir plassert mellom kjø-
pesenteret og gangbrua over til
Moa Syd. Sistnevnte bru er siste
byggetrinn av tre – først skal
også Stokkebygget rives og
erstattes med ny bebyggelse.
Bjørn Vatne
bjorn.vatne@smp.no

Før og etter:
Ingen av politikerne hadde
merknader til det nye bygget
som skal rage 16,5 meter over
bakken på Moa.
Illustrasjon: slyngstad aamlI
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Ellingsøy- og Valderøytunnelen
var stengt en times tid i går
ettermiddag. Grunnen var røyk
fra en bil. Statens vegvesen
meldte at det var oppstått
bilbrann.
Politiet kjørte til stedet og fant
at bilen hadde kjørt ut igjen av
Valderøytunnelen for egen
maskin, og at det fortsatt var
litt røyk i tunnelen. Da røyken
var lufta ut, ble tunnelene
åpnet.

Giske

Bilbrann stengte
tunneler

stortinGet

– Men jeg hadde ikke ferie
fra politikken, svarer Harald
tom nesvik (Frp).

Under de siste hektiske dagene
i Stortingets vårinnspurt dro
Frps Harald Tom Nesvik med
familien til Spania, skriver VG.

Overfor Sunnmørsposten
bekrefter Nesvik at han var
borte fra votering de tre siste
dagene.

Ikke anledning. Når noen ikke
kan møte til votering, sørger
partienes innpiskere for at

riktig antall er til stede. Til
vanlig er det Nesvik selv som
«pisker» Frps stortingsrepre-
sentanter inn.

Både Høyre og Arbeiderpar-
tiet kritiserer Nesvik for frida-
gene.

– Det er ikke i tråd med
intensjonen vi innpiskere har
fått klarlagt i et brev fra Stor-
tingets presidentskap, fore-
spørsel om utbytting for ferie
hadde fått et klart nei, sier
innpisker for Arbeiderpartiet,
Ingrid Bjørketun Heggø til VG.
Per OVe Stige
per.ove.stige@smp.no

Var i Syden under
vårinnspurten

Den kjente gründeren Mark
Robinson, mannen bak verdens
første mobile nettleser blant
annet, kommer til Ålesund
12-13. august i regi av Innova-
sjon Norges Business Boot-
camp-program, og der
målsetningen er å øke
kompetansen til norske
gründere som ønsker å gå
internasjonalt. Ålesund
Kunnskapspark er med-
arrangør.

ålesund

Seriegründer
til byen i august
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Politiker-ja til første
trinn i «nye» Moa


