1

Vennebo
I

Innspill
kpa
Nannestad
kommune

Åsgreina - utviklingsprosjekt i regi av Cartas AS / REXIR 9 Ø AS
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Your Company Name

DER
FOLK
VIL BO
Gjennom arkitektkonkurranser, egne konsepter for barn
og eldre på nøye utvalgte tomter, ønsker vi å skape
unike bokonsept. Å få byutvikle er et privilegium. Fysiske
strukturer gir rammer og muligheter for det gode liv.
Husene skal stå i flere titalls, kanskje hundretalls år. VI
utvikler boliger der folk vil bo, på en måte som de ikke
3
visste det var mulig å bo.

OM OSS: Flere tusen boliger under regulering
Cartas (og eier Rexir Holding), bygger opp en nasjonal portefølje med utviklingseiendom, hvor det for tiden
reguleres nærmere 6500 boliger og cirka 200.000 kvm næringsareal(kjøpesentre, dagligvare og industri).
I tillegg til eiendom har vi en egen barnetv-serie (Vennebyen), flere industriselskaper, egen entreprenør og
eventbyrå. Vi er langsiktige eiere og er engasjert i de fleste prosjekter med en minimumshorisont på 10 år.

Bergensregionen
For tiden pågår arbeidet med flere
større reguleringsplaner, hvor en
stor andel er i Åsane (3000 enheter)
i tillegg til Askøy vest for Bergen.
Noen av utviklingsområdene er
ferdig regulert, og avventer nå
byggesaksbehandling.

Stavangerregionen
Utvikler studentboligprosjekt, med
250 leiligheter på Ullandhaug
mellom nytt sykehus og dagens
universitet.

Osloregionen
Gjennom mange års arbeid i Vestby, har
vi nå flere hundre dekar klar til utvikling.
Eiendommene ligger i all hovedsak rundt
Vestby sentrum, tett på nye IKEA og
dagens jernbanestasjon.
ReXir har også investert i eiendommer på
Romerike og arbeider aktivt sør for Oslo.

Cartas eies av Rexir Holding hvor Tore Andersen og Jan Olav Jørgensen er hovedaksjonærer. Rexir har
hovedkontor i Bergen, og i tillegg kontor i Oslo.
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VENNEBO
DER BARN
VIL BO
Basert på verdiene som også
barne-tv-serien Vennebyen
bygger på: vennskap, toleranse,
samhold og felleskap, ønsker
Cartas boområder utviklet spesielt
for barn.

Your Company Name
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ÅSGREINA
VENNEBO
På gnr 14, bnr 1 m.fl. Jobber Cartas nå med en tomt
som er på tilsammen 392 dekar. Tomten er svært
velegnet for bolig, går klar av flystøy, markagrense,
dyrka mark og andre viktige offentlige interesser.

På nabofeltet (B30 Åsgreina) er det lagt ut til høring
en plan om flere hundre boliger. For å styrke opp
om ny infrastruktur vil det være avgjørende at det
utvikles flere prosjekter i umiddelbar nærhet.

En kritisk masse boliger, vil sikre grunnlag for
kollektivtrafikk, ny vei og investeringer i VA. Vi
ønsker å ta vår andel av eventuelle rekkefølgekrav.
Your Company Name
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Lek, trygghet, fellesskap, folkehelse og mye mer
Et samfunn som er godt for barna, er godt for alle. Derfor bør ikke byer, tettsteder og tomter utvikles først og
fremst for effektive bilveier eller flest mulig boliger. Vi tror det både er riktig og lønnsomt å utvikle Vennebo.
Mye er ikke ferdig utviklet, ingenting er ferdig tegnet og alt skal gjøres i samarbeid med kommune, fagmiljø og
nærmiljø.

Nærhet
Nære fellesskap og godt naboskap,
nærhet til barnehage og nærhet til
naturen.
Vi ønsker å tenke nytt om
boligstruktur, utvikle moderne
grendehus og legge til grunn
digitale nabolagsløsninger som
samkjøring og nabodeling (verktøy,
tilhengere og mye mer).

Morsomme uterom
Tett på marka, midt i skogen og
med mange nye naboer, bør det
legges mye ressurser i å utvikle et
spennende bomiljø.
Vi vil ha egen arkitektkonkurranse
på uteområdene. Det skal være
gøyere å bo i Åsgreina enn å dra til
Tusenfryd.

Ulike familier
Ingen familier er like, men alle har behov
for mennesker som bryr seg, løsninger
som endrer seg i takt med at livet endrer
seg og hjelp når ting butter.
Vi mener at samlivskurs, mangfold av
boligtyper, generasjonsboliger og
løsninger når samlivet opphører, er
naturlig å planlegge for i utviklingen av
Vennebo.
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I TRÅD MED FØRINGER
FRA FYLKESMANNEN
Fylkesmannen har i sitt forventningsbrev til
Nannestad kommune, pekt på at boligsosiale
hensyn, fokus barn og unge, folkehelse,
jordvern, masseforvaltning og langsiktig grønn
grense mm, er viktige kriterium for ny
kommuneplan.
Vårt Vennebo-prosjekt i Åsgreina scorer på alle
disse punktene.
Til evnetuelle innvendinger om fortetting og
transport er det viktig å peke på at det allerede
er lagt opp til massiv utbygging i Åsgreina således vil et nytt prosjekt bidra positivt til økt
grunnlag for buss mm.
Your Company Name
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Vår anmodning
Cartas vil i forbindelse med rulleringen av ny kommuneplan, anmode Nannestad kommune om å legge
inn feltet til bolig, med den klare føring at det skal utvikles et pilotprosjekt for å skape Norges beste
oppvekstområde for barn og unge.

Veien videre
Dersom Nannestad kommune er positive til at det utvikles et unikt boligprosjekt på gnr 14, bnr
1 m.fl, så vil dette være starten på en rekke utredninger og arbeid. Cartas har knyttet til seg en
rekke fagmiljø som gjennom konkurranser og utredninger, skal bidra til at dette blir stedet hvor
barn vil bo.
Vi ønsker et tett samarbeid med Nannestad kommune om kriterier for planleggingen, gjerne
også som deltakere i en jury for konkurransene/parallell-oppdragene.
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KONTAKTINFORMASJON

For spørsmål eller ønske om møte:
Filip Rygg, 91849610 / fr@cartas.no

Your Company Name
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