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LEILIGHET

Kommunen garanterer –
nå bygges blokk nummer
to

 Av Britt-Ellen Negård
12. november 2018, kl. 12:12

ÅSNES: Per Tore Teksum fikk
formannskapet i Åsnes med på å
garantere for salg av to leiligheter i
blokk nummer to på Nedre Kjølen. Så
satte han seg i bilen og ga klarsignal til
gravemaskinene om å sette i gang.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

Gravemaskinen er klar for å starte arbeidet med

blokk nummer to på Nedre Kjølen. Foto: Britt-

Ellen Negård

A N N O N S E

– Vi har solgt seks leiligheter i den nye

blokka og med kommunegarantien på

ytterligere to leiligheter, kan vi sette i

gang gravemaskinen som kom på tomta

mandag morgen. Det blir en kopi av den

blokka vi akkurat nå har ferdigstilt; et

byggeprosjekt som krever en investering på

mellom 30 og 40 millioner kroner, sier Per Tore

Teksum i prosjektet Solrikt.

Den første blokka er akkurat ferdigstilt, og folk

har begynt å flytte inn.

– Vi har solgt 13 av de 16 leilighetene i dette

første byggetrinnet. Denne uka blir det visning

i de tre siste. Kjøpere kan jo være interessert i

å se hvordan leilighetene blir når de er ferdige,

og vi er trygge på at vi skal få solgt også de tre

siste. Nå må vi bare få ryddet og pyntet rundt

det ferdige bygget, sier Teksum.

Byggestart nå
Den andre blokka blir en kopi av den første, og

med kommunegarantien på to leiligheter, er

halvparten solgt. Det fører til at Teksum kan gi

marsjordre til entreprenørene. Først og fremst

skal det settes i gang med masseutskifting på

tomta.

– Vi er svært fornøyd med at politikerne i

Åsnes er så positive og takker for den tilliten

de viser oss. Det er et krav om å selge

halvparten før byggestart, og takket være

politikere som vil ha utvikling på Flisa, kan vi nå

komme i gang så raskt. Dette betyr at

ytterligere 16 leiligheter kan stå klare om et

snaut års tid – i løpet av tredje kvartal.

LES OGSÅ

Dobler antall leiligheter

– Så markedet på Flisa er ikke mettet?

– Alt tyder på at det er marked for å selge flere

leiligheter på Flisa. Bare Blomsterparken og

Solrikt alene har solgt 40 leiligheter. I tillegg

selger vi nå på den andre blokka. Mye tyder

også på at byggeaktiviteten vekker et marked

som ingen var klar over. Det er noe med at

interessen øker når folk får se hva som

kommer opp. En ting er å snakke om det – en

annen ting er å se det fysisk. Og nå kan folk gå

på besøk i blokka og se hvordan det blir i

virkeligheten.

Nå rydder vi opp rundt bygget, og kommunen

har også gjort tiltak som gjør at boligområdet

blir oppgradert.

Gode priser
Teksum tolker politikerne slik at de mener det

er viktig at det bygges og finnes løpende tilbud

i boligmarkedet på Flisa, slik at ikke folk velger

Kongsvinger eller Elverum i stedet når de vil

kjøpe leilighet.

– Det er høye priser – til å være på bygda?

– Kvadratmeterprisen ligger mellom 35.000 og

40.000 kroner. Det er omtrent det nivået

prisene ligger på i andre byggeprosjekt på

steder som er sammenlignbare.

Teksum er ikke fremmed for at selskapet kan

være interessert i å bygge ut enda mer på

Flisa. Utbyggeren har ikke opsjon på flere

tomter nå enn denne på Nedre Kjølen, men

han har god tro på at kommunen vil legge til

rette for flere tomter.

Solgt for over 20 millioner – starter bygging av

16 leiligheter til uka

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les mer om: LEILIGHET boliger boligsalg flisa
nedre kjølen åsnes

Per Tore Teksum fikk formannskapet i Åsnes

med på en garanti, og har dermed sikkerhet for

halvparten av de 16 leiligheten. Det betyr

byggestart nå. Foto: Rune Hagen

Se kommentarer

Krever fire millioner etter boligkjøp: –
Sengetøyet var fuktig da vi la oss om
kvelden

Mathis (41) gleder
seg til å ta fatt på
jobben som
«lensmann» i Solør –
men én ting er han
litt lei seg for

Slik utnytter du
boligplassen best

Åpnet den første
frisbeegolfbanen i
regionen

Åpner den første
discgolfbanen i
regionen

Vis flere

Til toppen
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