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Stik le stad Eiendom er i 
slutt spur ten med å pro sjek-
te re sis te ut byg gings trinn 
på Sta bel vol len.
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Ut byg gin gen om fat ter i alt 20 lei-
lig he ter med stør rel se fra 68 til 
90 kvad rat me ter. Når dis se lei lig-
he te ne er på plass har Stik le stad 
Eiendom gjen nom ført i alt fire 
byg ge trinn på til sam men 125 lei-
lig he ter ved Le van ger el va.

Det star tet med 72 lei lig he ter 
på Sta bel vol len og fort sat te med 
22 lei lig he ter på «El ve bred den». 
Til høs ten vil el le ve lei lig he ter 
på «Sagbrukstomta I» bli fer dig-
stilt. De før s te av de 20 lei lig he-
te ne på «Sagbrukstomta II» kan 
stå fer di ge i lø pet av sen høs ten 
nes te år.

Om re gu le res
I ut gangs punk tet er det det 4,7 

de kar sto re om rå det mel lom fyl-
kes ve gen, Toy ota-byg get og lei lig-
he te ne på Sta bel vol len som skal 
byg ges ut. 

I ut gangs punk tet er tom ta re-
gu lert til en blan ding av lei lig-
he ter og næ rings ak ti vi tet. Men 
et ter det Trøn der-Avisa for står 
vil kom mu nen god ta en re gu le-
rings end ring som om fat ter bare 
lei lig he ter.

Ut byg ging
Dag lig le der i Stik le stad Eien-
dom, Bryn jar Far stad, opp ly ser 
at de 20 lei lig he te ne vil bli for delt 
på to bygg. 

Han opp ly ser vi de re at man 
ikke har tatt stil ling til om ut-
byg gin gen skal skje i ett el ler to 
byg ge trinn. Går alt som Far stad 
hå per kan byg gin gen star te vå-
ren 2013 og inn flyt ting før jul. 

Teg nin ge ne til de 20 lei lig he te-
ne vil være kla re al le re de i lø pet 
av den ne uka.

Far stad er ikke engs te lig for å 
bli sit ten de inne med usolg te lei-
lig he ter. Og ser vi til ba ke på de 
tre fore gå en de salgs pro ses se ne 

har han lite å fryk te. Det før s te 
pro sjek tet på Sta bel vol len med 72 
lei lig he ter ble ut solgt på få uker. 
De to på føl gen de ut byg gin ge ne 
gikk også glatt.

– Det er et at trak tivt bo sted, 
med kort og flat vei til sen trum, 
sier Far stad.

Livs løps stan dard
Byg ge ne vil bli i to eta sjer og byg-
ges med livs løps stan dard. Det be-
tyr blant an net at det vil bli bygd 
heis. 

Byg nin ge ne vil bli i be tong, 
men får tre pa nel som kled ning. 
I tverr en den av de to byg nin ge ne 

vil det bli mon tert bo der til hver 
av lei lig he te ne. 

Opp stil lings plass for bi le ne vil 
bli mel lom fyl kes ve gen og byg-
nin ge ne. Det te blir del vis gjort 
for at tra fik ken ikke skal økes 
mel lom da gens hus rek ke på Sta-
bel vol len og de nye hu se ne.

Iste den har ar ki tek ten sat set 
på at ak ku rat det te om rå det skal 
ut vik les til en li ten park med sit-

te grup per og le ke sta tiv og gang-
sti mel lom de to plan lag te bo lig-
hu se ne.

Den ak tu el le tom ta har i man ge 
år ir ri tert både na bo er og and re 
på grunn av ugras, søp pel og rot 
som in gen syn tes å ta an svar for. 

En del av om rå det blir i dag 
be nyt tet som par ke rings plass. På 
res ten av om rå det vok ser det fort-
satt vill nis og ugras.

Her blir det leiligheter
LEDIG TOMT: På den ledige tomta midt i bildet er det planlagt utbygd to bygg med til sammen 20 leiligheter. FOTO: HELICAN SERVICE

PLAN: Leder i Stiklestad Eiendom Brynjar Farstad lanserer fjerde og siste byg-
getrinn på Stabelvollen. 

■ FAKTA
Nye sentrumsleiligheter
■ Stiklestad Eiendom as planleg-

ger utbygging av 20 nye leilig-
heter på Stabelvollen.

■ Utbyggingen kan starte våren 
2013. Prosjektet vil bestå av to 
bygg, hver på to etasjer.

■ Når fjerde utbyggingstrinn er i 
havn vil det være i alt 125 lei-
ligheter på Stabelvollen.

Norsk Fly ge le der for en ing unn-
gikk streik, men fryk ter kon se-
kven se ne av mann skaps man gel 
i som mer. Avi nor lo ver å unn gå 
sto re pro ble mer i fe rie tra fik-
ken.

VG meld te søn dag om to talt 
243 hull i vakt lis ta for fly ge le der-
ne og su per vi so re ne som sty rer 
fly tra fik ken på Øst lan det fra et 
kon troll tårn på Røy ken.

Kom mu ni ka sjons råd gi ver 
Kris ti an Løk sa i Avi nor sier de 
reg ner med å få fylt vak te ne som 

trengs for å dri ve som nor malt, 
selv i en mer hek tisk som mer pe-
ri ode enn ven tet.

– Det vil all tids bli noen mind-
re for styr rel ser i tra fik ken, men 
vi reg net ikke med at det te med-
fø rer sto re pro ble mer i fly tra fik-
ken, sier han til NTB.

Kom mu ni ka sjons råd gi ver 
Las se Sand aker-Niel sen i Nor we-
gi an sier de fryk ter kan sel le rin-
ger for kun de ne hvis be man nin-
gen på Røy ken og Gar der mo en 
er for lav.

– Det er van ske lig å spå noe 
kon kret ut fra an tal let vakt hull, 
alt kom mer an på si tua sjo nen fra 
dag til dag. Men det er klart at 
hvis be man nin gen er re du sert og 
man star ter da gen med for sin kel-
ser, kan det for plan te seg ut over 
da gen. Det kan med fø re lang ven-
te tid og i vers te fall kan sel le rin-
ger, sier han til NTB.

– Det te går ut over uskyl di ge 
kun der, og vi øns ker jo at Avi nor 
skal le ve re det vi fak tisk be ta ler 
dem for, sier han. (NTB)

Avinor frykter ikke sommerproblemer

VAKTTRØBBEL: VG meldte søndag om 
totalt 243 hull i vaktlista for flygele-
derne og supervisorene.

Under Strandryddedagen fant de 
5.000 frivillige over 40.000 udefi-
nerbare plastbiter. Dette utgjør ho-
vedproblemet langs kysten, mener 
organisasjonen Hold Norge rent. 
Plast på avveie har konsekvenser for 
marine økosystemer og kan føre til at 
mennesker får i seg miljøgifter gjen-
nom sjømaten de spiser, understre-
ker organisasjonen. – Rapporten fra 
Strandryddedagen 2012 viser at det 
er enormt mye plast langs kysten, sier 
kampanjeleder Emily Robertson. (NTB)

Ryddere fant 
40.000 plastbiter
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