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▼ ANNONSE

- 31 av 33 bor på Fosen
fra før
Like ved Librasenteret i Brekstad reiser
leilighetskomplekset Havblikk seg opp fra bakken. To av
33 leilighetskjøpere er tilﬂyttere til Fosen.

Leilighetskomplekset Havblikk på Brekstad skal være innflyttingsklart i overgangen februar mars. Så langt er 31 av 35 leiligheter solgt
til fosninger, mens to tilflyttere kommer til. FOTO: JAKOB ELLINGSEN
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- 31 av 33 kjøpere så langt bor på Fosen fra før. Så er det to som ikke bor her, men er tilﬂyttere,
sier eiendomsmegler Silje Leikvold i Aktiv eiendomsmeglings avdeling på Fosen.

MENY

Fem etasjer har reist seg opp av bakken ut mot Brekstadbukta like ved Librasenteret.
Leilighetskomplekset skal være klart for innﬂytting i februar/mars.

Lokale
Havblikk består av totalt 35 leiligheter. Leikvold forteller at det gjenstår å selge to av
leilighetene, men at 33 leiligheter har eiere på plass.
- Vi solgte 17 leiligheter på tre dager i begynnelsen. Så har det fortsatt litt etter litt, sier
eiendomsmegleren.
Hun forteller at det er tilﬂyttere som har kjøpt to av leilighetene, mens fosninger ﬂytter inn i
de 31 andre..
- Hovedvekten er eldre, men det er også noen som etablerer seg for første gang i egen bolig,
sier hun.

Variasjon
Leikvold sier at man endelig har fått en situasjon i boligmarkedet på Fosen med god
variasjon.
- Før var det vanlig at man kjøpte en enebolig og bodde der til man nesten måtte bæres ut.
Med høyere boligpriser er det mange nå som etablerer seg i leiligheter eller rekkehus før de
senere ﬂytter i hus med hage, sier hun.
- Samtidig er det ﬂere eldre som ser at de kan ﬂytte i en mindre bolig og får det mer praktisk i
leilighet.
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Innredning og utrustning skal på plass i løpet av de neste månedene. FOTO: JAKOB ELLINGSEN

Sikkerhet
Leikvold tror den nye kampﬂybasen har vært viktig for mange som nå velger å kjøpe bolig
på Brekstad.
- Jeg har møtt mange som har bodd her i to tre år, som nå etablerer seg fast fordi de vet at
ﬂystasjonen blir værende her. En reiste fra Bodø hit ens ærend for å dra på visninger ulike
steder i nærheten i løpet av en uke. Kanskje ﬂere andre vil gjøre det samme etter hvert, sier
F-F+ Nyheter Sport Kultur FF-TV E-avis Webkamera
eiendomsmegleren.

Sentralt
Med havutsikt samtidig som det er gåavstand til alt i Brekstad sentrum, tror Leikvold
området mot Brekstadbukta vil være attraktivt i fremtiden.
- Så tror jeg parkeringskjeller, heis og mulighet til å glasse inn balkong for å beskytte mot
vinden er trekkplaster, sier hun.

Saken fortsetter etter annonsen
▼ ANNONSE

http://www.fosna-folket.no/pluss/2017/11/25/31-av-33-bor-p%C3%A5-Fosen-fra-f%C3%B8r-15651714.ece

3/7

27.11.2017

- 31 av 33 bor på Fosen fra før -Fosna-Folket
MENY

- Sentral plassering, men også litt stille.

Utsikt utover sjøen fra leilighetene i den øverste etasjen. FOTO: JAKOB ELLINGSEN

Mye bygging
Anleggsleder Asgeir Eggan i entreprenøren Einar Brekstad som står for utbyggingen av
Havblikk sier det merkes at det er stor byggeaktivitet på Ørlandet for tiden.
- Det er en 18-20 personer som er i sving på Havblikk nå. Totalt med de som jobber med det
tekniske vil mellom 35 og 40 personer ha vært med å bygge prosjektet, sier Eggan.
- Det er mye bygging på en liten plass på kort tid. Ørland kommune bygger ny skole og
Ørland sparebank arena, Forsvarsbygg bygger på kampﬂybasen og det er andre bygg på gang
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mange steder.
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- Det er stor aktivitet og stor utvikling spesielt på Brekstad for tiden, sier Asgeir Eggan.
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- Det var ikke noe
blodig kupp, men han
hadde avsatt
presidenten

- Sintef er ukritisk til
oppdrettsbransjen

Kjøpte tilbake
bestefars gamle
lastebil

NTNU-professor mener Sintef ikke har
publisert forskning som er kritisk til
oppdrettsnæringen. Sintef avviser påstanden.

Etter 65 år i «utlendighet» er nå U-3553 tilbake
til der den kjørte sine første mil og lass.

Egil Omdal (80) har ﬂydd jagerﬂy i hele sin
yrkeskarriere og med over 4600 timer bak
spakene selv, er han godt vant til støy.
Anskaﬀelsen av de nye kampﬂyene er han
godt fornøyd med.

FIKK DU MED DEG DISSE SAKENE?
De første i landet som slår seg
sammen

Danner eget lag for Fosen

- Det var ikke noe blodig kupp, men
han hadde avsatt presidenten

- Slåssing i sentrum

- Sintef er ukritisk til
oppdrettsbransjen
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