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FOTO
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FrodeHallingbyeog
Kine Leikneser ny i
Vestvågøy.og fant
torsdagveien til et
interessantboligobjekt.

ber flyttet fra Nesodden til
Vestresand på Vestvågøy.
Om de selv kunne tenke seg å
bo i et minihus? Ikke egentlig.
- Det kommer så mye folk til
Lofoten, at kanskje utleie, sier

LISE FAGERBAKK

Leiknes og Hallingbye var ikke
de eneste nysgjerrige, "da
Nordic Smart House torsdag
korn til Leknes for å visning.
- Dette er kjempeartig. Vi har
hatt mye folk her i dag, sier
salgsrepresentant Even Ediassen.

hun.

Myefolk
lise.fagerbakk@lofotposten.no

LEKNES: - Vi flyttet hit for tre
måneder siden. Vi synes konseptet minihus er spennende,
sier Kine Leiknes, som sammen
med Frode Hallingbye, i okto-

nesker hit som vil leve på en annen måte. Slik at for Lofoten må
dette være perfekt, sier han.
Det samme sier Ediassen.
• - Dette handler om at vi i
framtiden må bo mindre og rimeligere. Så handler det om at
unge har trøbbel med å komme
Godkjent
seg på boligmarkedet. MinihuNordic Smart House er god- set er skrudd sammen for at
kjent som helårsbolig etter TEK også unge kan eie, sier han.
Ediassen ser for seg ungdom,
10, og alle norske krav til bygunge voksne, personer med
ningsteknisk kvalitet.
Hallingbye mener Lofoten helse- og/ eller økonomiske
bør være perfekt til denne ty- problemer, eller innvandrere.
pen bolig.
·
- Det er disse dette handler
- Det kommer masse men- om, sier han.
Visningen torsdag var eneste
visning i Lofoten. Dermed korn
det offentlige representanter og
private fra hele Lofoten.
Blant annet Vågan kommune, Vestvågøy Boligstiftelse og
Lofoten Mat.

FORNØYD:Salgsrepresentant
for NordicSmartHouse,EvenEdiassen,
er fornøydmed
besøket. BakfortellergrunderStephenFutilhørerneomkonseptet.

Ifølge Ediassen er det bare å
flytte inn.
- Huset kommer ferdig møblert, sier han.

Legokloss
Du «bygger» selv ditt eget
hus.
- Dette er en legokloss. Vi kan
designe noe mindre, eller noe
større. Vi bygger på to-tre måneder, sier grunder Stephen Fu,
som i sin tid satt på hybelhus i
Bodø og fornorsket minihuset.
- Jeg så .dette i utlandet, og
har fått det tilpasset og godkjent til norske forhold.

ENHALVMILLION:Minihusetkantilpasses.ogbli mindreellerstørre.Alt etterbehov.
Dettehusetvil kosterundtenhalvmillionkroner.
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