
Sommeren
kommer!

Sommeren står for døra og vi ønsker å gi beboere og 
andre interesserte litt informasjon omkring utvikling og 
framdrift i boligprosjektet Hommelvik Sjøside.

STATUS  BYGGING
I alt 6 byggetrinn med til sammen 259 leiligheter 
er ferdigstilt. Skibnes Arkitektkontor har tegnet og 
utviklet alle byggetrinnene. Under byggene ligger 
to store parkeringskjellere med plass til ca 280 biler 
samt bodarealer. Fra parkeringskjellerne går det 
heiser opp i de enkelte byggene slik at de fleste kan 
gå tørrskodd fra bilen og inn i sin leilighet. Byggetrinn 
6 ble ferdigstilt og overtatt av kunder før årsskiftet. 
Dette byggetrinnet bestod av byggene P og Q med til 
sammen 41 leiligheter. 

BYGGETRINN 7
Byggingen av byggetrinn 7 med byggene R og S, ble 
startet opp i januar. Dette byggetrinnet har til sammen 
39 leiligheter fordelt med 30 leiligheter i bygg R (4 
etasjer) og 9 i bygg S (3 etasjer). Til sommereferien 
er betongarbeidet ferdig og de tekniske fagene har 
kommet godt i gang. Modulene skal etter planene 
ankomme byggeplassen i løpet av september/ oktober. 
Foreløpig planlagt byggetid er ca ett år. Byggingen 

skjer som såkalt byggherrestyrte delte entrepriser 
hvor konsulentfirmaet Trh Utvikling AS er engasjert 
til prosjekt- og byggeledelse.Alle entreprepriser er 
kontrahert. Grunnarbeid utføres av Arne Hernes AS- 
betongarbeider av Teknobygg AS- peling av Kynningsrud 
AS- rør-  ventilasjon av GK Rør AS- elektro av Bravida 
AS-heis av Kone AS-snekkerarbeid fellesarealer av 
Arnstein Sørgård AS. Byggene leveres også i dette 
byggetrinnet som moduler fra Kodumaja, Estland.

SALG
Vi har etter påske opplevd et fantastisk salg av leiligheter 
i det nye byggetrinnet. Hele 12 leiligheter har i denne 
perioden funnet sin eier og pr i dag er 30 av de 39 
leilighetene i byggetrinn 7 solgt. Det er stort sett noe 
mindre leiligheter som ikke er solgt i byggetrinn 7: 2 stk 
1-roms, 4 stk. 2-roms og 3 stk 3-roms. Men for de som 
er interessert i en større leilighet, så er det enda 4 stk 
større usolgte leiligheter fra tidligere byggetrinn. Det er 
oppsiktsvekkende faktisk på landsbasis at et boligprosjekt 
kan opprettholde et så godt salg over så mange år. Fra 
2011 og fram til i dag, er det solgt hele 282 leiligheter på 
Hommelvik Sjøside, noe som gir et gjennomsnitt på ca 
40 leiligheter pr. år! For nærmere informasjon omkring 
ledige leiligheter henvises til leilighetsvelgeren på vår 
hjemmeside www.hommelviksjoside.no



NÆRINGSAREALER
Området mellom jernbanelinja og den nye Havneveien 
er regulert til næringsformål. Her har REMA kjøpt 
tomt og bygd egen dagligvarebutikk. De åpnet sin 
nye butikk i november 2015 og har allerede rukket å 
bli en av de største dagligvarene i Malvik. Det vitner 
om at plasseringen av ny-butikken må være meget 
god og tiltalende både for Hommelviks befolkning 
og for forbipasserende. Europris har gjennom firmaet 
Handelsbygg AS henvendt seg med tanke på en 
mulig etablering ved siden av Rema. Etableringen har 
vært behandlet av Malvik kommune som signaliserer 
at en slik etablering kan godkjennes. Det forventes 
at Europris vil fatte en endelig beslutning om de vil 
etablere seg i løpet av kort tid. Vi har den siste tiden 
opplevd stadig flere henvendelser omkring mulig 
etablering på den resterende delen av næringsområdet. 
Det er tydelig at den raske utviklingen av boligdelen 
medfører økt interesse for næringsetablering.Det er 
fortsatt ca 22 dekar ledig næringsareal og vi forventer 
at det vil bli signert avtaler om etablering på denne 
delen av området i kommende år.

FJERNVARMESENTRAL
Nordenergi AS er leverandør av energi basert på 
fjernvarme på hele området Hommelvik Sjøside. I krav 
i reguleringsplanen for området er nedfelt at varmen 
skal være basert på fornybar energi. Ved årsskiftet 
ble det  montert ny fjernvarmesentral som benytter 

biobrensel. Den nye sentralen har nå vært i drift i ca et 
halvt år og leverer fornybar energi basert på biobrensel 
til alle beboere på Sjøsiden.

MOAN
Hommelvik Sjøside eier ca 13 da på området 
Moan mellom jernbanestasjonen og badestranda 
i Hommelvik. På dette området er det i hht 
reguleringsplanen tillatt å bygge ut ca 180 boenheter. 
Før utbygging kan starte er en avhengig av at Banenor 
avklarer sitt arealbehov mht framtidig dobbeltspor. 
Banenor har nå fremmet forslag til kommunedelplan 
for området. Malvik kommunes behandling av dette 
planforslaget vil avgjøre mulighetene for en utbygging 
på Moan. Så langt viser kommunens tilbakemeldinger 
og Banenors egne vurderinger gode muligheter for at 
det skal være mulig å starte utbygging også på Moan. 
Det forventes at endelig vedtak i kommunedelplanen 
foreligger snart og at vi kan starte arbeidet med 
detaljert reguleringsplan med tanke på en utbygging 
av området.

NÆRMERE INFORMASJON
Kontaktinfo:
Daglig leder Oddstein Rygg, tlf. 97715866, or@
hommelviksjoside.no.
Eiendomsmegler Morten Løvseth, tlf. 90131606, 
morten.lovseth@em1mn.no.

Vi ønsker alle våre beboere og andre forbindelser  
en riktig god sommer!


