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Etter en pangstart på salget av de totalt 34 leilighetene, har pågangen nå roet seg betraktelig. Foto: Airphotofosen AS

Nå er 23 av 34 leiligheter solgt i dette
bygget
Først og fremst lokale kjøpere som har slått til, sier megler Silje Leikvold
i Aktiv Eiendom.
Anbefal

Del Bli den første av dine venner til å anbefale dette.

NYHETER

Ina Marie Haugen
Mobil: 41760040

Publisert: 14 juli 2016 09:00 AM

Sist oppdatert: 14 juli 2016 09:40 AM

Boligprosjektet Havblikk i sentrum av Brekstad på Ørland skal etter planene
stå ferdig i første kvartal av 2018. Det er Mascot-Høie-gründer Morten Berg
som står bak det prosjekterte leilighetskomplekset, som blir nabo til Yrjartun
og kjøpesenteret Libra i kystbyen.

Fikk pangstart
I månedsskiftet mai/juni satte Aktiv eiendomsmegling i gang salget, og
solgte hele 17 leiligheter i løpet av kun tre dager. Men etter en pangstart på

 NYHETER

Ikke spis blåskjell
herfra

salget av de totalt 34 leilighetene, har pågangen nå roet seg betraktelig.
- Det har vært litt laber interesse nå i det siste. Det er først og fremst de
minste leilighetene på 44 kvadratmeter og de to største som gjenstår å bli
solgt. For de minste leilighetene er kjøpergruppa ung, og de vil gjerne ﬂytte
inn i leiligheten med en gang – ikke om to år, sier megler i Aktiv Eiendom,
Silje Leikvold.

Rådyr påkjørt
Ved Lonin i Roan kommune. LES MER

Stenger vannet i dag

De største leilighetene har en prislapp på 6,3 millioner kroner og er på 126
kvadratmeter.

Lokale kjøpere

Vannverket spyler vannledningene på
Elveng i Bjugn kommune og stenger vannet
klokken 10 i dag. LES MER

Byggestart er satt til september 2016.
- Mange er på utkikk etter leilighet, men som alltid er det som noen venter
med kjøp til bygginga er i gang, sier Leikvold.
Ifølge megleren er det så langt 崹ሑå tilﬂyttere som har kjøpt leilighet.
- De ﬂeste kjøperne er lokale, gjerne eldre folk som vil ut av eneboligene
sine. I tillegg er det også noen støyoﬀer som har kjøpt, forteller hun.

Venstre vil ha
vrakpant på båter
Venstre foreslår en vrakpant på
2.500 kroner på båter som skal kastes.
Partiet mener det er på tide å ta
miljøproblemet som båtene representerer
seriøst. LES MER

Mer å lese på Fosna-Folket:

høyest

I denne Fosenkommunen er
kvinneandelen

Kvinneunderskuddet er størst i utkantstrøk.

I dette bygget er
det solgt 17
leiligheter på tre
dager
Anbefal

Nå kjøper
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Kommunen
kjøper leiligheter
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Del Bli den første av dine venner til å anbefale dette.
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