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massivTre: Det nye huset skal bygges i massivtre og vil huse en rekke mindre leiligheter, samt ha et tilhørende felleshus (til høyre) med fellesrom, kontorer og 
gjesteovernattingsplass. illustrasjon: Feste landskap og arkitektur

kviTeseiD: Kommu-
nestyret har gitt 
tommelen opp for å 
gjøre bygget som på 
folkemunne blir kalt 
«Dassane», om til et 
moderne multifunk-
sjonelt leilighetsbygg 
med miljøprofil.  
Bjørnar Hagen Vika 
bjornar.vika@ta.no

– Dette tror jeg kan bli veldig 
bra til folk som får jobb i Kvites-
eid og som vil prøve å bo her, 

sier ordfører Tarjei Gjelstad og 
tenker på prosjektet Husstøyl 
som er på gang i Kviteseidbyen. 
Det gamle bygget – av lokalbe-
folkningen bare omtalt som 
«Dassane»- skal byttes ut. Inn 
kommer et multifunksjonelt 
leilighetsbygg i massivtre, teg-
na av Feste Grenland. Huset er 
en del av det treårige prosjektet 
«Kviteseid i framtida» som nå 
er inne i sitt siste år. 

små leiligheter
«Dassane» skal rives. Grunn-
muren skal brukes i oppførin-
gen av det nye huset.

– Det blir et fremoverlent ar-

kitektonisk bygg som innehol-
der små, til dels mellomstore 
leiligheter som skal ut på leie-
markedet både privat, kommu-
nalt, men også til dels mot 
flyktningtjenesten, sier Lars 
Haakanes fra Feste. Torsdag 
kveld viste han frem planene 
for kommunestyret. Bygget blir 
på tre etasjer med til sammen 
sju boenheter. Etter planen blir 
det to «store» leiligheter på 37 
kvadratmeter, to på 36 kvadrat-
meter og tre leiligheter på 17 
kvadratmeter. Samtidig blir det 
oppført et felleshus som inne-
holder gjesteovernatting, fel-
lesrom og kontorplass. 

– Leilighetene blir såpass små 
at vi blir avhengig av å ha en litt 
større stue i fellesrommet, sier 
Haakanes. I fellesrommet fore-
slås det stort tv, kjøkken med 
langbord, gjesterom som kan 
brukes av beboerne ved besøk 
eller leies ut, samt et rom som 
kan brukes som kontorplass for 
kommunen eller husvert. Fel-
lesrommet skal også være en 
sosialiseringsarena for lokalbe-
folkningen. 

Mellom leilighetsbygget og 
fellesrommet kommer en hage 
som skal fungere som møte-
plass og brukes til dyrking av 
planter og grønnsaker.

Videre legges det opp til en 
deleordning for elbil med lade-
stasjon og to parkeringsplasser 
ved felleshuset. 

– spennende
Ordfører Gjelstad er meget 
spent på prosjektet som forelø-
pig ligger an til å komme på 
rundt 5,5 millioner kroner. Pri-
sen må tas med ei klype salt, 
men tanken er at den skal være 
overkommelig. Om det er kom-
munen selv eller private som 
skal stå for bygginga, er ikke be-
stemt. Det blir anbudsrunde et-
ter påske og byggestart kan bli i 
løpet av året. 

Nybygg med elbiler
«Dassane» blir gjort om til et moderne prosjekt

SKIEN: Dyre sykler og ski ble i natt bor-
te fra en bod i Olaf Ryes gate. 

Søndag ble innbruddet oppdaget. 
– Mannen som eier disse, har fortalt 

at tyveriet skal ha skjedd i løpet av nat-
ten, forteller operasjonsleder ved Sør-
øst politidistrikt, Jørn Gustav Larsen til 
TA. 

Hvordan tyven har kommet seg inn, 
er noe uklart. 

– Ja, det er ingen bruddspor, så ved-
kommende har altså ikke brukt verktøy 
eller makt for å komme seg inn.

Politiet forteller at det er dyre sykler 
og ski som har blitt stjålet. 

To av syklene er av merket TREK, én 
oransje fulldempet og én lilla fatbike. 
Den siste er merket ukjent for Larsen, 
men han forteller at også en sort fatbike 
er borte, totalt verdt 60–70 000 kroner. 

verDT 70 000 kroner

Stjal kostbare sykler og ski
NOME: En mann ble pågrepet etter å ha 
kjørt med promille i området ved Saga-
moen i Landsmarka.

Det var i 16.00-tiden, søndag etter-
middag at politiet fikk en telefon fra 
noen observante personer.

De hadde sett mannen kjøre utfor 
veien i dette området.

Operasjonsleder ved Sør-Øst politi-
distrikt, Jørn Gustav Larsen, forteller til 

TA at mannen hadde stukket av da poli-
tiet kom til ulykkesstedet.

– Vi oppsøkte mannen på en adresse 
og fikk kontakt med ham da.

Mannen i slutten av 20-årene er ikke 
fra Telemark, men i Oslo-området, iføl-
ge politiet.

Han ble pågrepet etter å ha blåst til 
over lovlig verdi og tatt med videre for 
blodprøve.

kJØrTe meD Promille

Stakk fra bilulykke


