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Salget av 72 rekkehus og eneboliger starter i ma

Mange vil kjøp
Før de 37 rekkehusleilighetene og 35
eneboligene er lagt
ut for salg, har over
300 meldt sin interesse.
TUN: Landskapsarktitektene i Dronninga Landskap står for den
utvendige utformingen av området. Her er det lagt opp til sosiale
aktiviteter for store og små. I tillegg vil det bli plantet frukttrær og
bærbusker. ILLUSTRASJON: DIAKRIT NORGE AS

BOLIG
Karin Hanstensen

karin.hanstensen@oblad.no

SKI: Utbyggerne bak Furumo i
Eikjolveien i Ski er overveldet
av responsen på prosjektet.
– Vi visste at prosjektet ville
bli ettertraktet, men ikke at så
mange ville sette seg på liste
før vi i det hele tatt har lagt ut
prosjektet for salg, sier Stian
Rogne i Follohus AS.
Området bak Solborg sykehjem har fått navnet Furumo.
Utbyggerne var tidlig klare på
at det var småhus som skulle
bygges her.
– Se deg rundt. Det er bare

●● Furumo
◗◗Utbygger er Bee AS, Follohus
funkis: Noen av eneboligene vil bli bygget i funkisstil. Alle boligene
vil få garasje eller carport. De tre utbyggerne har selv blitt enige om
planløsninger. – Jeg har aldri vært så fornøyd med en planløsning, sier
Anders Såheim i Bee AS. ILLUSTRASJON: DIAKRIT NORGE AS

tradisjonelt: De andre eneboligene vil bli bygget i tradisjonell
stil, og alle boenhetene vil ha vedlikeholdsfri kledning. Det også vil
bli anlagt en elsykkelpool hvor beboerne kan låne sykkel, og gang- og
sykkelvei til Kirkeveien. ILLUSTRASJON: DIAKRIT NORGE AS

AS og Opsahl Eiendom AS

◗◗Bee AS er et Ski-basert

selskap hvor daglig leder er
Anders Såheim.
◗◗Bee AS eies 100 prosent av
Borge Andresen.
◗◗Styreleder er Per Gullik
Horgen, styremedlemmer
Borge Andresen og Anders
Såheim.
◗◗Follohus er også et lokalt
selskap, med hovedkontor på
Nordby i Ås.
◗◗Daglig leder i Follohus AS er
Erik Lundby.
◗◗Styreleder er Jan Anders
Rogne.
◗◗Follohus AS eies 100 prosent
av Follohus Holding AS.
◗◗Follohus Holding AS eies av
Jan Anders Rogne og Erik
Lundby som eier 50 prosent
hver.
◗◗Opsahl Eiendom AS er et
Oslo-basert firma.
◗◗Anders Opsahl er daglig leder
og styreleder.
◗◗Opshal Eiendom AS eies 100
prosent av Opsahl Holding AS.
◗◗Anders Opsahl eier 96, 52 av
aksjene i Opsahl Holding AS.
KILDE: REGNSKAPSTALL.NO

eneboliger i området her. Det
ville vært helt feil å bygge leiligheter her, sier Anders Såheim i Bee AS.

Grønn profil
Utbyggerne var også tidlig enige om å bygge med en grønn
profil.
– Selv om vi fikk mange føringer fra politikerne i Ski da vi
la frem planene, var vi alle enige om at Furumo skulle ha en
grønn profil, sier Såheim.
Blant annet vil alle de 72 boenhetene ha solcelle på taket.
Det gjør at rundt en fjerdedel

av strømforbruket på området
vil være selvforsynt.
– Vi er også veldig stolte av
tunet vi får i midten av området. Her skal vi anlegge en naturlekeplass hvor barn og voksne kan boltre seg, sier Kristian
Kinn fra Opshal Eiendom AS.
Frukttrær og bærbusker vil
også bli plantet på området.
– Det er viktig for oss at dette
området blir et sted hvor beboerne samles. Dette har vi tenkt
nøye over, supplerer Såheim.

Ulik utforming
Det har også vært viktig for ut-
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Bekkemellen til Seniorakademiet

KOLBOTN: På Seniorakademiet i Kolben i dag er
spørsmålet: Er satsingen på medisinsk innovasjon god
samfunnsøkonomi for Norge? Det er Karita Bekkemellem som er foredragsholder. Hun er administrerende
direktør i Legemiddelindustrien, forening for firma
innen legemiddelindustri. Kjent for de fleste ble hun da
hun i fem perioder satt på Stortinget for Møre og
Romsdal og var statsråd i to regjeringer. Seniorakademiet i Oppegård ble stiftet i 1991 med 30 deltagere som
et forum for menneskelig kontakt og for utveksling av
kunnskaper og erfaringer. Nå har de over 600 medlemmer og foredrag i Kolben hver onsdag.
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Tømmerhugst på Greverud

Greverud: Ivrige, spreke pensjonister langs Th.
Kittelsens vei på Greverud har hugget tømmer og
gjort hele åsen langs veien mer åpen. Samtidig har
grunneier Bieltvedt fjernet de største trærne i
området, noe alle i nabolaget setter stor pris på. De
samme pensjonistene har også bygget en «sommerkoie» i skråningen. Denne kan brukes fritt av alle. Her
er det sitteplasser og bord. Kaffekjelen henger klar på
bålpannen for dem som måtte ønske seg en kopp
kaffe. Det eneste du trenger å ta med er fyrstikk, vann
og kaffe. Hele området har fått et løft, skryter en av
beboerne, som også har sendt inn i et bilde av koien.

ars

pe bolig på Furumo

Kjørte på elg
som stakk til
skogs
SKI: Follo-politiet melder om
en elgpåkjørsel på Vevelstadveien ved Langhus.
– Det skal ikke være snakk om
personskader, men elgen løp
til skogs etter påkjørselen og
viltnemnda er nå kontaktet,
melder Follo-politiet på
Twitter.

Ikea trekker
tilbake stol

utbyggere: Stian Rogne (Follohus AS), Anders Såheim (Bee AS) og Kristian Kinn (Opsahl Eiendom AS) regner med å selge de 72 planlagte
boligene på Furumo raskt, og at de første boligene vil være innflytningsklare sommeren 2018. FOTO: KARIN HANSTENSEN
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Vi var alle
enige om at
Furumo skulle
ha en grønn profil
Anders Såheim
Bee AS

I SKOGEN: Furumo ligger i et området på rundt 30 mål bak Solborg
KART: GOOGLE MAPS
sykehjem. 

byggerne av Furumo at det
skal være ulike boligtyper.
– Boligtypene vil variere fra
tradisjonelle hus og funkishus.
Funkishusene vil også ha en
takterrasse. Vi mener det er bra
spennvidde på boligstørrelse-

FOLLO: Ikea går nå ut og
oppfordrer kunder som har
kjøpt MYSINGSÖ strandstol til
å returnere den til et hvilket
som helst IKEA-varehus for
bytte eller full refusjon. I en
pressemelding skriver
møbelgiganten dette:
– Når tekstiltrekket er vasket
og skal settes på igjen, er det
mulig å ettermontere stolen på
feil måte slik at man risikerer å
falle eller få fingrene i klem.
IKEA har fått rapporter om fem
hendelser der MYSINGSÖ
strandstol har kollapset under
bruk på grunn av feil ettermontering. Alle hendelsene
medførte fingerskader som
måtte behandles av lege.
Hendelsene inntraff i Finland,
Tyskland, USA, Danmark og
Australia, skriver IKEA.
Konsernet legger til at de har
hatt høy prioritert på saken
siden de fikk inn en del
tilbakemeldinger om skader.
– Trygge produkter er høyeste
prioritet på IKEA, og alle
produktene våre skal følge
internasjonal og nasjonal
lovgivning samt gjeldende
standarder. Etter at IKEA
mottok rapportene, igangsatte
vi en full granskning. Det førte
til at stolen fikk en bedre
utforming som reduserer
risikoen for feil montering.

ne som varierer fra 92 til 248
kvadratmeter. De fleste rekkehusene er på 125 kvadrat, mens
de fleste eneboligene ligger på
under 200, sier Rogne.

Førstemann
Selv om over 300 har meldt sin
interesse, presiserer de tre at
det ikke er mulig å forhåndsbestille.
– Nei, her vil førstemann til
mølla-prinsippet råde, sier Såheim.
Salgsstart vil bli i mars, og
boligprisene vil variere mellom 4,7 til 9,5 millioner kroner.

trekkes tilbake: Ikea
kaller tilbake slike stoler etter
flere klem-episoder.

