
A N N O N S E

BYGGEBRANSJEN

Solgt for over 20
millioner – starter
graving av 16 leilgheter
til uka

 Av Kenneth Mellem
18. november 2017, kl. 18:01

ÅSNES: Tirsdag starter gravingen
på Nedre Kjølen. Neste høst skal
16 leiligheter stå klare.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

BYGGESTART: Tirsdag settes spaden i jorda

for leilighetene på Nedre Kjølen på Flisa.

Mads Nordnes og Andreas Wiik er glade for

å være i gang. Foto: Kenneth Mellem

– Nå har vi solgt for over 20

millioner, og har et innsalg på cirka

halvparten. Dermed kan vi begynne

å bygge. Nå har vi nettopp hatt møte

med kommunen. Tirsdag setter vi

spaden jorda, og i løpet av et par

uker starter grunnarbeidet og

bygget kan reises, sier Andreas Wiik

og Mads Nordnes, sistnevnte fra Dema

Eiendom.

Så sentrumsnært som det kan bli: I

slåbrok til butikken 

Det var de som startet prosjektet, og

nå har Per Tore Teksum, med Andreas

Wiik, kommet inn i bildet og startet

selskapet Solrikt AS som skal drive

prosjektet videre. Teksum var blant

annet med og bygde Rema 1000 på

Flisa. Byggherre blir Enviro Bygg AS.

Vil utvikle Flisa
– Vi er blitt tatt veldig godt imot her, og er

stolte og glade for å være med og utvikle

Flisa. Egentlig skulle vi ikke starte før det

var solgt inn 70 prosent, men med dette

samarbeidet, kan vi starte allerede nå. Vi

har erfaringer fra hver våre felt, og vi har

kompetanse til å heve slike prosjekt, sier

Wiik og Nordnes.

– Er det viktig å komme raskt i gang,

ettersom det er flere prosjekt på gang?

– Vi driver vår butikk, og konsentrerer

oss om den. Vi ønsket å komme i gang

så raskt som mulig, og det klarer vi og

vi har fokus på å få til dette, sier Wiik

og Nordnes.

– De fineste på Flisa
De forteller at det er mange lokale som

har handlet leilighet, og at kjøpegruppen

stort sett er over 50 år.

– Men vi har også vært i kontakt med

noen yngre som ønsker sentral leilighet,

sier Wiik om de sentrumsnære

leilighetene.

Planen var 14 leiligheter, men de to

karene så at det ville være mer

hensiktsmessig å lage fire i stedet for

to leiligheter på toppen.

– Selv om de blir litt mindre enn først

planlagt, så er det flotte, romslige og de

fineste leilighetene på Flisa. De er

tilbaketrukket, og får store balkonger på

over 40 kvadrat, sier Wiik og Nordnes, og

ser at de treffer ei større kjøpegruppe

med denne endringen.

Kjølen tar prisrekorden 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les mer om: byggebransjen Flisa nyheter
bolig og eiendom boligbygging Åsnes
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FIRE ETASJER: Her skal det bygges i fire

etasjer, og det blir 16 sentrumsnære

leiligheter. Mads Nordnes og Andreas Wiik

fikk siste godkjennelse av kommunen

fredag formiddag.

Se kommentarer

Vis flere saker

kommentarer0

A Debattregler

Din kommentar…

KOMMENTER
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Til toppen

Adresse: Markensvegen 1 B, 2212 Kongsvinger
Postadresse: Postboks 757, 2204 Kongsvinger

Tips oss
Ansvarlig redaktør og daglig leder: Thor Sørum-

Johansen
Personvernpolicy / Informasjonskapsler

Redaktørplakaten PFU
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Nå blir det tidligere feriestedet ved
Storsjøen bolig ig jen etter 50 år

Bestefars butikk
ble til leiligheter

Vil utrede ny
barnehage i
sentrum

298 .900,–
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Solgt for én
million over
prisantydning: –
Jeg har aldri vært
i nærheten av en
slik budrunde

Bitene haglet da
glasset under
kjøkkenvifta
eksploderte
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