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■ LEV AN GER

Stik le stad Eiendom AS er 
klar for en ny stor ut byg-
gings etap pe på om rå det til 
tid li ge re Frol vid. sko le. 

Trond Bli kø
trond.bliko@t-a.no /tlf. 92 05 32 74

Ut byg ger har søkt om å få byg ge 
i alt 36 lei lig he ter, men sig na ler 
fra plan- og ut vik lings ko mi te en 
ty der på at an tall bo li ger kan bli 
re du sert til ca. 30. En de lig be-
hand lin gen av byg ge søk na den 
be hand les i kom mu ne sty ret i 
slut ten av nes te må ned. Går det 
som dag lig le der i Stik le stad Ei-
endom Bryn jar Far stad hå per, 
kan man star te ri vin gen av ek-
si ste ren de eld re byg nings mas se 
tid lig nes te år for å klar gjø re om-
rå det for nye lei lig he ter.

For skjel li ge stør rel ser
Pro sjek tet er delt inn i tre byg ge-
trinn hvor før s te trinn ut gjør 14 
lei lig he ter. Nes te byg ge trinn er 
på ti lei lig he ter, mens den tred je 

og sis te ut byg gin gen er på 12 lei-
lig he ter. Her vil tro lig po li ti ker ne 
kun til la te ni el ler seks lei lig he-
ter. Noe av år sa ken til det te er at 
de sy nes en langs gå en de blokk 
vil do mi ne re for mye i for hold 
til Sjefs går den som er nær mes-
te nabo.

I før s te byg ge trinn vil åtte av 
lei lig he te ne bli 2-roms på 50 kvm. 
Fire av lei lig he te ne vil bli 3-roms 
på 75 kvm, mens de to stør ste vil 
bli på 100 kvm. Alle lei lig he te ne 
vil få bal kong fra 15 til 44 kvm. 
Bo li ge ne er fore lø pig ikke pris-
satt, men det an ty des en pris på 
ca. 30.000 kro ner per kvm. Det 
be tyr i prak sis at de min ste lei-
lig he te ne vil kos te ca. 1,5 mil li on 
kro ner.

Heis og livs løp
Far stad opp ly ser at lei lig he te ne 
vil få livs løps stan dard, uni ver-
sell ut for ming og heis til 2. eta-
sje. Det blir el var me og de stør ste 
lei lig he te ne får i til legg peis. Med 
lei lig he te ne føl ger sports bod og 
ga ra sje. 

Som nevnt står det en del 
eld re byg nings mas se på ut byg-

gings om rå det. Frem til nytt år 
blir sto re de ler av den ne byg-
nings mas sen ut leid til Nes set 
ung doms sko le mens de res egen 
sko le blir re no vert. I til legg er 
gym sa len ut leid. I før s te om gang 
skal teo ri/ad mi nist ra sjons byg-
get ri ves. I nes te trinn vil den 
sto re kan ti na bli fjer net, mens 
gym sa len vil gå sam me vei en 
når det tred je og sis te byg ge trin-
net skal rea li se res.

Kjøp te sko len
Sel ska pet har alt i alt be talt ca. 30 
mil li oner kro ner til Nord-Trøn-
de lag fyl kes kom mu ne for det 39 
de kar sto re om rå det. Før s te byg-
ge trinn var Sko le par ken i 2006 
med 24 lei lig he ter. Der et ter fulg te 
Frol Amfi med 16 lei lig he ter før 
man alt så nå sat ser på nok en ut-
byg ging med vel 30 lei lig he ter.

I til legg til lei lig he ter har man 
re stau rert det 1.000 kvm sto re ad-
mi nist ra sjons byg get for vel åtte 
mil li oner kro ner. I dag ut gjør 
det te Frol Næ rings park med fle-
re ak tø rer. Mot Gam le Kon ge veg 
har LevaFro kjøpt to bygg på til 
sam men 2.400 kvm. Det sis te byg-

get som gren ser til Okkenhaug-
vegen er ut leid til Fag møb ler.

Det er for tid lig å fast set te 
noen slutt da to for når de sis te av 
de plan lag te lei lig he te ne er fer-
dig stilt. År sa ken er na tur lig vis 
hvor dan bo lig mar ke det ut vik ler 
seg de kom men de åre ne. Men 
iføl ge eien doms meg le re Trøn der-
Avi sa har vært i kon takt med vi-
ses det til at det be ty de lig in ter es-
se for sen trums næ re lei lig he ter. 

Klar for ny utbygging
UTBYGGING: Slik ser utbygger for seg de neste byggetrinnene. Gulbygget nærmest er Sjefsgården, som for øvrig er fredet. Den aktuelle utbyggingen består av de tre nærmeste byggene. Det borteste 
bygget utgjør første byggetrinn. Det nærmeste vil trolig bli i tre etasjer, men avkortet i lengden. ILLUSTRASJON: STIKLESTAD EIENDOM

UTBYGGING: Leder i Stiklestad Eiendom, Brynjar Farstad, satser på å starte 
byggeprosjektet på nyåret.

■ FAKTA
Frol-utbygging

■ Stiklestad eiendom vil bygge 
ut over 30 nye leiligheter på 
området til tidligere Frol vid. 
skole.

■ Størrelsen på leilighetene vil 
være fra 50 til 100 kvm. Fore-
løpig pris er satt til ca. 30.000 
kroner per kvm. Utbygging 
starter neste år.
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