
   
 
 
 

Solgte for 130 millioner på to timer  
 
Det gikk hett for seg når det nye området Hagebyen på Fornebulandet ble lagt 
ut for salg torsdag kveld. På to timer ble hele 27 av 47 boliger solgt. 
 
På salgsmøtet, som var arrangert av OBOS, strømmet det på med folk med håp om 
å kjøpe en bolig sentralt og sjønært. 
 
- Vi er kjempefornøyde med den responsen Hagebyen har fått. Det er tydelig at 
rekkehus og moderne familieleiligheter er noe folk vil ha, og vi har nok truffet 
markedet veldig godt med dette prosjektet, sier Arne Giske, konserndirektør for 
Veidekke Eiendom. 
 
Hagebyen er et samarbeidsprosjekt mellom Veidekke og Fornebu Utvikling. 
 
Flere sjanser 
Hagebyen blir et svært familievennlig prosjekt der det legges vekt på grønne lunger 
og lekeplasser for de små. Leiligheter på bakkeplan får egne private hager. Rett i 
nærheten ligger Storøya grendesenter med både skole, idrettsplass og barnehage. 
En kort spasertur unna ligger parkanlegget Nansenparken med Sentraldammen som 
naturlig midtpunkt, der det også er anlagt en festplass. 
 
Blant dem som kom på salgsmøtet var det tydelig at interessen for Fornebulandet og 
Hagebyen var stor.  
 
- Alle rekkehusene gikk med en gang, og det ble også solgt rekkehusleiligheter og 
andre leiligheter. Mange er interessert i andre faser av Hagebyen, og det kommer 
flere sjanser siden det er foreløpig lagt opp til 7 salgstrinn i prosjektet som er estimert 
ferdig bygget tredje kvartal 2015, opplyser boligdirektør Jørgen Stavrum i Fornebu 
Utvikling.  
 
Hagebyen får boliger for folk flest. Her bygges rekkehus på rundt 134 kvm over 3 
plan og med stor takterrasse.  Det skal også selges rekkehusleiligheter og 
toppleiligheter over to plan på 91 - 105 kvm og leiligheter fra 47 til 115 kvm. 

Om Veidekke Eiendom: 
Veidekke Eiendom er en av Norges største boligutviklere. Vi har gjennom årene levert tusenvis av 
boliger til kjøpere over hele landet. I nært samarbeid med Veidekke Entreprenør jobber vi målrettet 
med produktutvikling og kvalitetssikring. Selskapene er 100 % eiet av Veidekke ASA som er notert ved 
Oslo Børs og hadde en årlig omsetning på 16,3 mrd. NOK i 2010.  

Om Fornebu Utvikling: 
Fornebu Utvikling (FBU) er et norsk børsnotert eiendomsselskap. Konsernet utvikler, selger og leverer 



   
attraktive bolig- og næringseiendommer av høy kvalitet til markedet. Konsernet har for tiden 
utviklingsprosjekter på Fornebu utenfor Oslo (Norge) og i Odense (Danmark). 

Utviklingen av Fornebulandet er det største utbyggingsprosjektet i Norge i dag, og det planlegges 
totalt 6300 boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger. FBU eies av blant annet ORKLA 
og OBOS, og konsernet solgte i fjor 210 boenheter til en verdi av 1, 1 milliard kroner.  

For spørsmål ta kontakt med: 

Maren Synnevåg 
Pressekontakt 
Fornebu Utvikling ASA 
msy@fornebuutvikling.no 
Mob. 982 18 315 

Anders Holmlund 
Prosjektleder 
Veidekke ASA 
anders.holmlund@veidekke.no 
Mob. 995 62 265 

Helge Dieset 
Kommunikasjonssjef 
Veidekke ASA 
helge.dieset@veidekke.no  
Mob.905 53 322 
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