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Akershus Amtstidende

Nei til bygging av
enebolig på gård

småbåtutvalget

Motstandere av bro

Administrasjonen i Frogn kommune ber politikerne si nei til bygging av kårbolig på eiendommen Søndre Elle, som er i uregulert område, men
arealformålet er natur og friluftsformål (LNFR2).
På stedet der grunneier ønsker en enebolig står
det i dag ei vevstue som vil bli revet hvis de får
bygge. Søknad om dispensasjon er allerede
avslått en gang fordi det «vil gi fortetting uten
overordnet vurdering av utviklingen av nærområdet», og mulig fare for presedensvirkning.

Småbåtutvalget i Oslo kommune, som er et rådgivende organ for
byrådet og et samarbeidsorgan mellom kommunen og båtforeningene, gjentar i en ny uttalelse til konseptvalgutredningen
(KVU) om kryssing av Oslofjorden at de er motstander av bro
over Indre Oslofjord. – Småbåtutvalget er fremdeles sterkt kritisk
til at Statens vegvesen anbefaler en kryssing med bro over Håøya
i sin KVU om kryssing av Oslofjorden. Håøya representerer i dag
et svært viktig friluftsområde for folk som ferdes med båt på
Oslofjorden. Det er også påpekt i Frogn kommunes kommuneplan og det foreliggende forslag til forvaltningsplan for øya.

Provest Entrepenør AS midt i Drøbak sentrum

Bygger luksusvillaer
Under mønet i Pavelsgården i Drøbak har
bedriften Provest
bygget seg opp med
klosser av kalkstein.
Fire år etter en forsiktig start med 8 millioner i omsetning, er 40
millioner innen rekkevidde i 2017.
Mariann L. Dahle

mariann.dahle@amta.no

Luksusvillaer i åtte til fjorten
millioner kronersklassen jobbes frem og settes opp av en relativt liten bedrift som holder
til i Drøbak sentrum. At ultramoderne funkishus unnfanges midt i hjertet av den antikvariske vernesonen, lever de
ansatte godt med.
De fleste av de fem som jobber fast på kontoret i Pavelsgården har adresse i umiddelbar
nærhet.

Hvis noen sitter i
hus på store tomter og vurderer å
selge ut deler av tomten,
er det bare å ta kontakt.

"

Thomas Pedersen Liverød
Daglig leder

– Vi er glad i kultur og gamle
ting og har forståelse for at man
må ta vare på det antikvariske
særpreget, sier prosjektleder
Elisabeth Rustand til Amta. Fra
lokalene har firmaet utsikt over
Pavelstorget på den ene siden
og fra egen balkong ser de fjorden.

Trendy hus
Firmaet bygger først og fremst
moderne hus for privatpersoner. Som oftest har kunden
tomt og et tegnet drømmehus
på hånden når de tar kontakt.
Provests jobb er å sørge for at
drømmen realiseres ved å ta
seg av nødvendige søknader til
kommunen og praktisk gjennomføring, til huset er klappet
og klart.

Mest i Oslo
For tiden har firmaet åtte boligprosjekter i sine hender, de
fleste på Nesøya, i Oslo og Son.

Trives: Daglig leder Thomas P. Liverød, adm.koordinator og grafisk designer Kaia Gjerver, prosjektleder og interiørarkitekt Elisabeth
Foto: Mariann leines dahle
Rustand og arkitekt Jagoda Nowakovska foran kontorene de har på loftet i Pavelsgården.
Bilder på veggen tilsier at dette
må kunne kalles luksusvillaer,
finslipt etter kundens behov og
ønsker.
- Vi kan også arkitekttegne
hos oss, forteller daglig leder
Thomas Pedersen Liverød.
Også byggeleder Mariusz Jalinski, administrasjonskoordinator Kaia Gjerver og arkitekt Jagoda Nowakowska hører også
til på kontoret. Sistnevnte behersker ultramoderne visualisering på skjerm.

Kan femdoble på fire år
Det startet forsiktig med 8 millioner kroner i omsetning i
2013, økte til 14 millioner året
etter, deretter til 24 millioner, i
fjor 29 millioner og i år anslår
Thomas Pedersen Liverød at
firmaet bikker 40 millioner kroner i omsetning. Fortsetter utviklingen i samme tempo må

han ansatte flere folk.
– Det er selvsagt en gledelig
utvikling, sier Liverød.
Før Provest Entrepenør AS så
dagens lys, jobbet Thomas Pedersen Liverød fra sitt hjemmekontor i funkishuset han bygget
i Wilhelmsbakken.
I et husbyggerprosjekt på Elle
Terrasse ble han kjent med Mariusz Jalinski og 19. januar 2013
var Provest Entrepenør AS en
realitet, med Jalinski og Liverød som samarbeidspartnere og
eiere.

Hus som puster
De fleste husene som signeres
Provest bygges i ytong, et relativt lett naturmateriale av kalkstein med luftporer. Ytong produseres i Tyskland og Polen, og
husene som bygges i ytong er
vedlikeholdsfrie.
Ytterveggene bygges av 36

cm tykke klosser.
- Ytong puster og er anbefalt
av Astma- og allergiforbundet. I
tillegg er det ubrennbart og garantert fritt for råte. Ytong kommer i klosser og våre polske
håndverkere, 24 i tallet, er
svært dyktige til å bygge hus i
dette materiale, sier Elisabeth
Rustand.
Alle håndverkerne er fast ansatt i Provest, som i dag teller 29
fast ansatte.
- Sammen har vi kompetanse
fra eiendomsutvikling, tegning
og prosjektering av hus, byggeledelse og bygging, sier Thomas
Pedersen Liverød.

Ingen A4-hus
Fra spaden settes i jorda til nøkkelen leveres kunden, går det
cirka ett år. Det er ikke A4-ferdighus det er snakk om, og de
fleste kundene vet hva de vil

ha.
– Aktuelt med utbyggingsprosjekter i egen regi?
– Vi skal fortsette å bygge flotte funkishus for kunder som
kommer til oss med sine små og
store drømmeprosjekter, men
vi drømmer helt klart om å utvikle egne prosjekter av boligområder også, gjerne her i Drøbak. Vi har noen følere ute, men
det er selvsagt flere som er interessert i det samme som oss,
sier Thomas Pedersen Liverød
og er kjapp med å legge til at
hvis noen sitter i hus på store
tomter og vurderer å selge ut
deler av tomten, er det bare å ta
kontakt.
Provest Entrepenør AS i Drøbak ble også nylig medlem av
kjeden Archi Hus og står som
forhandler for Oslo, Akershus
og Østfold.

