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Priser er veil., inkl. mva. Hest – Skaphengere er FOB Gaupen. Reg. omk. kan tilkomme.

• Varehenger fra kr 5.995
• Båthenger fra kr 7.895
• Yrkeshenger fra kr 15.695
• Skaphenger fra kr 24.395
• Hestehenger fra kr 34.395
• Biltransporter fra kr 29.995
• Maskinhenger fra kr 31.595

NÅ MED BIL OG 
MASKINHENGERE

Levanger, Felleskjøpet. . . . . . . . . . . . . . 03 520
Steinkjer, Felleskjøpet. . . . . . . . . . . . . . 03 520
Stjørdal, Felleskjøpet . . . . . . . . . . . . . . 03 520
Stjørdal, Jernia Hellsenteret . . . . . 74 82 62 00
Verdal, Felleskjøpet . . . . . . . . . . . . . . . 03 520

KIEV
De siste dagene har antall 
russiske soldater ved  
Ukrainas østlige grense 
gått ned. 

En infanteribataljon trekkes 
ut av grenseområdet, ifølge 
det russiske forsvarsdeparte-
mentet.

– De siste dagene har de 
russiske styrkene gradvis 
trukket seg tilbake fra 
grensa, sier Oleksij Dmytra-
sjkivskij, talsmann i det 

ukrainske forsvarsdeparte-
mentet.

Ifølge det russiske for-
svarsdepartementet er det en 
motorisert infanteribataljon 
som nå blir trukket ut av 
området.

Styrkeoppbyggingen ved 
Ukrainas østlige grense de 
siste ukene har skapt frykt for 
at Russland vil rykke inn i 
enda flere ukrainske regioner 
der et flertall av befolkningen 
snakker russisk, slik som på 
den annekterte Krim-halvøya.

Tysklands utenriksminis-
ter Frank-Walter Steinmeier 
mener det er «et lite tegn på 
avspenning» at antall solda-
ter nå er på vei ned.

– Jeg håper vi nå er forbi 
den verste eskaleringen, sier 
han.

USAs utenriksminister 
John Kerry har tidligere sagt 
at en reversering av styrke-
oppbyggingen langs grensa er 
en forutsetning for at det skal 
la seg gjøre å finne en politisk 
løsning på krisen. (NTB)

Russland trekker tilbake soldater
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LEVANGER

Stiklestad Eiendom 
as har tegningene 
klare for bygging av 
44 studentboliger 
på Røstad. 
Går alt som planlagt blir det byg-
gestart neste vår. De 44 leilighe-
tene er fordelt på fire 2-etasjer 
boligblokker. 

Planen er nå lagt ut til offent-
lig høring og vil trolig bli behand-
let i kommunestyrets junimøte.

Markedet avg jør
Markedet avgjør om det blir etap-
pevis utbygging eller om man 
bygger ut alt i en omgang, opply-
ser daglig leder i Stiklestad Eien-
dom Brynjar Farstad.

Leilighetene blir finansiert 
gjennom Husbanken. Farstad 
opplyser at primærmarkedet er 
studenter, men det åpnes også for 
andre enn studenter til å kjøpe 
leilighet. 

Positive til bygging
Direktør i Studentsamskipna-
den i Nord-Trøndelag (SiNoT), 
Anders Stenvig, forteller at han 
er godt informert om prosjek-
tet.

– Det er et litt annet konsept 
enn det vi planlegger. Derfor 
oppfatter jeg disse planene som 
et supplement. Men i sum er vi 
positive til initiativet, sier Sten-
vig.

Han legger likevel til at 
utbygger ikke kan markedsføre 
dette som studentboliger så 
lenge man åpner for salg til 
hvem som helst.

Skuffet over reg jeringen
Stenvig er fortsatt skuffet over at 
Regjeringen for bare to uker 
siden ga lånetilsagn til over 1.000 
studentboliger uten å prioritere 
Levanger. 

Siden den gangen har Stenvig 
tatt opp saken med Kunnskaps-
departementet uten at han av 
den grunn har fått noen hånd-
faste løfter.

– Vi har dokumentert at det er 
stort behov for studenthybler og 

leiligheter. I en undersøkelse sier 
over 50 prosent at de ønsker 
bosted gjennom Studentsam-
skipnaden. I dag kan vi tilby 
bare ti prosent en slik bomulig-
het.

Stenvig sitter på tegninger og 
ferdige planer for 150 boenheter, 
de fleste hybler. 

– Vi har langt fra gitt opp pla-
nene. Nå håper vi at revidert 
statsbudsjett senere i år kan 
komme med de nødvendige 
bevilgningene.

– Moderat pris
Brynjar Farstad i Stiklestad 

Eiendom opplyser at leilighetene 
vil bli på 69 og 78 kvadratmeter 
med henholdsvis to og tre sove-
rom.

Det blir lagt opp til fleksible 
planløsninger når det gjelder 
antall soverom. Videre legges 
det opp til en nøktern standard.

Det er foreløpig ikke fastsatt 
noen pris på leilighetene, men 
Farstad sier målet er å komme 
godt under 30.000 kroner per kva-
dratmeter.

Trond Blikø
trond.bliko@t-a.no /Tlf 92 05 32 74

●● Røstad. Stiklestad Eiendom as bygger ut i privat regi.

Vil bygge studentboliger

Ny plan.: Stiklestad Eiendom vil bygge 44 leiligheter på Røstad. Går alt som planlagt kan leilighetene innflyttes før juli   i 2015. 

Sier ja: Direktør i Studentsamskipnaden, Anders Stenvig, støtter initiativet, 
men mener det fortsatt er behov for utbygging i regi av SiNoT.


