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Over hele landet blir gammel industri på kremtomter langs sjøen
kjøpt opp av utviklere og gjort om til boligområder. J.B. Ugland
Entreprenør slipper snart et slikt prosjekt.

UTVIKLING: JB Uglands prosjekt i Fevik skal bygges på en gammel industritomt.

Glen Widing

Fredag 13. September 201914:07
(Oppdatert 13. September 2019 14:07 )

Lagt i arkiv

Selskapet har inngått en avtale med to grunneiere om å transformere deres
næringseiendommer til boliger, og er nå i innspurten med boligprosjektet i
strandkanten mellom Fevik sentrum og Strand Hotel. De 24 leilighetene skal
bygges i med tre etasjer over parkering i underetasjen.
– Sluttbehandlingen er i oktober, og vi holder nå på med siste revisjonen på
merknadene. Salget starter i løpet av vinteren og vi håper på byggestart så
snart som mulig etter det, sier eiendomsutvikler Geir Jonny Ringvoll i J.B.
Ugland Eiendom.
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Selv om ikke prosjektet har vært markedsført ennå er det kjent blant folk i
Grimstad kommune, og Ringvoll forteller at interessen for leilighetene startet
allerede tidlig i planprosessen.
LES OGSÅ: Bygger for hundrevis av millioner i skipsleia
– Mange setter nok pris på beliggenheten ved kilen og storhavet rett ut. Etter
noen holmer er Danmark neste stopp, så de som skal bo her bør nok være
glad i sjøen, sier han.
Prosjektet til godt over 100 millioner kroner blir tettstedets hittil største, og
Ringvoll sier det er behov for leiligheter.
– Med unntak av noe to- og firemannsboliger er det ingen leilighetsprosjekter
i Fevik. Men vi ser det tradisjonelle mønsteret der som alle andre steder, folk i
60-årene vil ut av store eneboliger og over i noe mer lettstelt, poengterer han.
– Kan de være aktuelle som ferieboliger også?
– Ja, vi ser det som et potensial siden Grimstad kommune ikke har boplikt. Det
er mange hytter i området, og gjennom generasjonsskifter blir noen av dem
kanskje for små til å romme hele familier. Da kan det være en mulighet for de
eldste som fortsatt vil feriere her å selge hytta til de unge for så å kjøpe en
leilighet. Vi ser faktisk slike trender her, sier han.
LES OGSÅ: Utbygger klager på naboens høyder
Den gamle bebyggelsen på eiendommen var nedslitt og ikke noe å ta vare på,
men Ugland vil ta vare på historien gjennom arkitekturen med for eksempel
trekledning, saltak og rød takstein.
– Er dere sikre på at prosjektet får tommel opp av politikerne i oktober?
– Ja, for de var enstemmige tidligere i prosessen og det er de samme som skal
vedta det. Faktisk er oktobermøtet deres siste før skiftet etter valget. De
kjenner planene godt og det gir oss forutsigbarhet, påpeker Geir Jonny
Ringvoll.
Naboeiendommen skal også bygges ut og de fikk vedtatt reguleringen sin
rett før ferien. Men grunneieren har ennå ikke startet noen prosess, dermed er
Ugland først ute når den tid kommer.
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