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Umiddelbar respons på kremprosjekt i
Stavanger (+)
- Både dette året så langt og fjoråret har vært bra, men veldig få
boligprosjekter har sprunget av gårde slik som dette.

POPULÆRT: Dette boligprosjektet på Madla har fått en god start på salget. Ill.: Eder Biesel
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Madla Tress skal bestå av 39 leiligheter ei snau mil
vest av Stavanger sentrum. De tre boligkroppene
skal bygges oppå en grunn�ate med
næringslokaler som skal fylles med en stor
dagligvarebutikk og noen mindre aktører.

Taket på næringsarealene blir grøntområder for
beboerne, og kjelleren er avsatt til
parkeringsplasser som kan kjøpes. Eivind Chr. Dahl
i DNB Eiendom Nybygg Stavanger melder om svært
god respons.

Svært god start

- Salget raste i vei umiddelbart etter lanseringen i
juni, dette prosjektet er vel det som har solgt best i
Stavanger på så kort tid. Så langt har 21 av 39
enheter fått eiere og utbygger har allerede bestemt
seg for å starte byggingen i høst, påpeker han.

Det er K2 Bolig AS som står bak, et lokalt forankret
eiendomsselskap. Og Eder Biesel Arkitekter har
tegnet det.

Størrelsen på leilighetene er godt spredt mellom 45
og 100 kvadratmeter, i tillegg til et stort �aggskip som måler 165 kvadratmeter på
toppen av det ene bygget. Prisene på de som er igjen ligger mellom 3,2 og 12 millioner
kroner, og gjennomsnittlig kvadratmeterpris er rundt 67.000 kroner i hele prosjektet.
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Totalt skal det bygges 2.881 kvadratmeter bolig og 1.450 kvadratmeter næringsareal.
Inkludert salg av parkeringsplasser kommer det totale boligsalget i prosjektet opp i
193,7 millioner kroner.

God spredning

- Så langt har vi solgt en god blanding av størrelser til en god blanding av kjøpere. Flere
av dem er voksne folk som er lei av hus og hage, men som vil fortsette å bo på Madla.
De yngre kjøperne har også tilknytning til stedet, og �ere ser nok fremover med tanke
på jobbmulighetene på sykehuset som skal bygges i området, sier han.

Dahl tror også den gode mottakelsen skyldes at selve byggestilen skiller seg fra andre
prosjekter.

- At dette ikke er en typisk bomaskin tror jeg appellerer til en del boligkjøpere, her er det
såpass få enheter at du kjenner naboene dine, poengterer han.

Utviklerne av Madla Tress har bestemt seg for å bygge alt i ett trinn.

Gamle planer blir som nye (+)
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