Hommelvik, Julen 2021

Julebrev til leilighetskjøpere og andre interessenter i Hommelvik Sjøside
Det nærmer seg jul igjen og vi ønsker å gi beboere og andre interesserte litt
informasjon omkring utvikling og framdrift i boligprosjektet Hommelvik
Sjøside.
STATUS BYGGING
I alt 8 byggetrinn med til sammen 340 leiligheter er ferdigstilt. Skibnes
Arkitektkontor har tegnet og utviklet alle byggetrinnene. Under byggene
ligger to store parkeringskjellere med plass til ca 360 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.
Alle boligarealer som er detaljregulert, er nå utbygd og ferdigstilt. Dette
betyr at vi nå er i mål med alt som har vært planlagt bygd av boliger på
Hommelvik Sjøside.
SALG
I alt 335 av de 340 leilighetene er solgt til sluttkunde. Av de 5 gjenværende
leilighetene, er 3 utleid og 2 er fortsatt ledige. Disse 2 flotte leilighetene
befinner seg i hus U nærmest sjøen – se planskisse på baksiden.
På ganske nøyaktig 10 år så er altså området ferdigstilt og nærmest utsolgt.
Når vi ser tilbake på disse 10 årene, så er vi overrasket over hvor stabilt salget

har vært. Hvert år har vi solgt mellom 30 og 40 leiligheter og hele tiden
med overvekt av lokale kjøpere fra Hommelvik.
Vi vil takke alle våre boligkjøpere for tilliten. Vi håper dere i dag føler at
bosetting på Hommelvik Sjøside var en god og riktig beslutning.
NÆRINGSAREALER
Området mellom jernbanelinja og den nye Havneveien er regulert til
næringsformål- benevnt N2 på reguleringsplanen. REMA kjøpte tomt og
bygde egen dagligvarebutikk i november 2015 og er i dag en av de største
dagligvarene i Malvik.
I løpet av høsten er resten av næringsarealet (ca 20 dekar) solgt til 3 nye
næringsaktører. 2 av tomtene (ca 13 dekar) er solgt til firmaet Handelsbygg
AS. De planlegger å bygge næringsbygg for utleie til bl.a. Bygger’n og
Europris. Den siste tomten (ca 7 dekar) er solgt til Trio Eiendom AS hvor
hommelvikingen Gunnar Smiseth er daglig leder og største eier.
Handelsbygg AS planlegger oppstart på bygging av sine 2 næringsbygg
i løpet av våren -22. Trio Eiendom har en litt lengre tidshorisont på sin
etablering.
VEIEN VIDERE
Vi får mange spørsmål omkring kommende byggetrinn og om det blir
videre utbygging på Sjøsiden.

N

Type 14
Det er mer areal på3-ROMS
flaten videre mot Solbakken. Området er i
flatereguleringsplanen benevnt K1 og B1 og er godkjent for boligformål.
U01.01 / U02.01 / U03.01
Men dette arealet er ikke detaljregulert og må gjennom en omfattende
reguleringsprosess og behandling av planmyndigheten.
Plan for detaljregulering av dette området vil sannsynligvis bli innsendt for
SOVEROM
behandling kommende
år.

Området er i tidligere reguleringsplan godkjent for utbygging til boliger. I
samsvar med tidligere planer, ble det i mars innsendt søknad om detaljert
reguleringsplan for utbygging av området. Denne planen ble behandlet
av Malvik kommune i oktober hvor politikerne vedtok en rekke endringer til
planforslaget. Det er i dag usikkert hvorvidt vi som utbygger kan innfri de
endringene som politkerne har vedtatt.

HOMMELVIK STASJONSBY
BRA
Utbygger Hommelvik 66
Sjøside
kvm har det siste året vært engasjert i planlegging
av Hommelvik Stsajonsby beliggende vis a vis Hommelvik Stasjon. GrunnP-ROM
eierne Hommelvik Sjøside
Moan AS og Banenor Eiendom AS etablerte
62 kvm
selskapet Hommelvik Stasjonsby AS høsten 2019 med formål å planlegge
og gjennomføre utbygging av dette området.

NÆRMERE INFORMASJON.
Kontaktinfo:
Daglig leder Oddstein Rygg, tlf. 977 15 866,
or@hommelviksjoside.no.
Eiendomsmegler Morten Løvseth, tlf. 901 31 606,
morten.lovseth@em1mn.no
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Vi ønsker alle våre beboere og andre forbindelser en riktig god jul og et godt nyttår!
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Til høyre ser du
planløsningen på
de to siste ledige
ledige leilighetene:
U0101 / U0201
2 soverom
66 kvm BRA
62 kvm P-rom
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