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I juni ble tomtene på Kjellands-
heia Syd lagt ut for salg. Nå er 32 
av de totalt 63 tomtene solgt og 
byggingen har allerede kommet 
godt i gang.

– De første tomtene ble overle-
vert kjøper i begynnelsen av ok-
tober i fjor. Da var hele området 
klart, veinettet asfaltert, gatebe-
lysningen installert og lekeplas-
sene åpnet, forteller eiendomsut-
vikler i Repstad eiendom, Bjørn 
Stephansen.

Blant dem som skal etablere 
seg i det nye boligfeltet er Step-
han Grinde, Kai Ådne Kostøl og 
Anita Ingebrigtsen. De skal alle 
forlate sin nåværende hjemkom-
mune, Kristiansand, og bygge 
bolig i Søgne.

– Vi har lenge ønsket å bygge 
nytt. Det har stått mellom Søgne 
og Justneshalvøya fordi det er der 
man kan bygge boliger i dag. Si-
den kona mi har familie i Søgne 
og vi har flere vennepar der, falt 
valget på Kjellandsheia. Der får 
man alt, både nærhet til sjøen 
og til heia, sier Grinde. Han skal 
flytte til Søgne sammen med sin 
kone og datter på 1,5 år.

Også Kostøl har tilknytning 
til området han vil bosette seg i 
sammen med kona og deres barn 
på 3 og 4 år.

– Jeg er født og oppvokst på 
Oftenes i nærheten av det nye 
byggefeltet. Jeg har dermed mye 
familie og venner i området. Det 
er en tid for alt. Nå har vi vært 
gjennom tiden med små barn 
hvor det har vært praktisk å bo i 
byen, men nå nærmer barna seg 
skolealder og da har planen alltid 
vært å flytte tilbake til Søgne, 
sier han. Han forteller at fami-
lien lenge har vært på utkikk et-
ter ei passende tomt og beskriver 
Kjellandsheia som ideelt for han 
og familien.

Grinde beskriver samme si-
tuasjon. Selv er han fra Mosby og 
kona Ingelin fra Søgne.

– Vi er vant til å bo i bygder. Nå 
som vi har ei datter på halvannet 
år føles det naturlig å trekke seg 
tilbake til bygda. Der har vi hatt 
en trygg oppvekst og det er det vi 
ønsker å gi datteren vår, forteller 
han.

Blanke ark
Ingebrigtsen har også kjøpt tomt 
i det nye feltet. Hun forteller at 
valget var mer tilfeldig enn 
Grindes og Kostøls.

– For noen år siden møtte jeg 
en mann som bor i Søgne nå. Vi 
bestemte oss for å etablere en fel-
les boenhet. Til sammen har vi 
fire barn så vi har sett etter et 
hus som er stort nok til å romme 
alle. Det er ikke så godt utvalg av 
boliger på den størrelsen, så etter 
hvert bestemte vi oss for å lete 
etter tomter. Akkurat da var det 
nye feltet i Søgne markedsført 
i avisen, så da kjøpte vi tomt og 
kan nå bygge drømmeboligen, 
sier hun.

Neste år
Ingen av de tre innflyttede fami-
liene har begynt på byggingen av 
sine nye boliger ennå.

– Per i dag sitter vi med to hus 
så vi har brukt mye tid på å finne 
ut hvordan vi skal gjøre det i over-
gangsperioden. Vi er så heldige at 
vi kan bygge drømmeboligen og 
da må vi vite hvilke muligheter 
vi har. Vi har brukt mye tid på å 
se på andre hus, fått ideer og in-
spirasjon, forteller Ingebrigtsen.

– Vi starter arbeidet til våren. 
Snekkerarbeidet begynner i au-
gust og så håper vi å flytte inn 
rett over jul, sier Grinde.

Også Kostøl håper å flytte inn i 
sin nye bolig til neste år.

– Vi har tenkt til å flytte inn 
våren 2019. Eldstejenta begynner 

på skolen den høsten, sier han 
og legger til at tross barnas unge 
alder gleder de seg allerede til å 
flytte til Søgne. – Mine foreldre 
bor i nærheten av der vi skal byg-
ge, så ungene synes det er veldig 
stas å skulle flytte til Søgne. De 
gleder seg veldig, sier han.

Trygt
Kostøl og Grinde trekker fram det 
trygge oppvekstmiljøet som 
vinnende argumenter for å 
etablere seg på Oftenes.

– En av grunnene til at vi øn-
sker å etablere oss i et helt nytt 
boligfelt er at veldig mange an-
dre småbarnsfamilier gjør det 
samme. Det betyr mye for oss, 
sier Grinde.

– Det virker som at det fylles på 

med småbarnsfamilier der ute. 
Det tror jeg blir veldig bra. Det 
blir et fint oppvekstmiljø i trygge 
omgivelser og fine lekeplasser, 
sier Kostøl.

For Ingebrigtsen og hennes fa-
milie var det nærheten til sjøen 
som var det største argumentet 
for å bosette seg på Kjellandsheia.

– Vi fikk mulighet til å kjøpe 
båtplass sammen med boligen, 
så det ble vår største motivasjon. 
Det kan være en utfordring å ta 
store barn ut av nærmiljøet, men 
alle våre barn ser fram til å bo 
ved sjøen, sier hun.

Strand og lysløype
I tillegg til lekeplassene som er 
etablert i byggefeltet, kan Step-

hansen informere om at arbeidet 
også er i gang med et rekreasjons-
område sør av Kjellandsheia.

– Området skal være ferdig til 
sommeren og vil inneholde grill-
plass, badebrygge, sandstrand og 
volleyballbane. Vi er også i gang 
med utarbeidelsen av turløyper 
og gangstier inn mot Kjellands-
vannet, sier han.

På sikt er planen at det blir ei 
lysløype i området.

AMANDA MØLLER DIDRIKSEN

Etablerer seg i Søgne
Søgne: Byggingen på 
Kjellandsheia i Søgne er i 
full gang. Stephan Grinde 
og Kai Ådne Kostøl er 
blant dem som forlater 
sin nåværende hjemkom-
mune, Kristiansand, til 
fordel for Søgne.

Klart: Det bygges på Kjellandsheia. 
32 av de 63 tomtene er solgt. Foto: 
Amanda Møller Didriksen 

Drømmebolig: Anita Ingebrigtsen 
etablerer felles boenhet med kjæresten 
hennes. Til sammen blir det en familie 
på seks, med fire barn mellom 12 og 18 
år. Foto: Privat

Ferdig: Veinettet, gatebelysningen og 
lekeplassene i det nye boligfeltet er 
ferdig. Foto: Amanda Møller Didriksen 

Tilbake: Kai Ådne Kostøl er fra Søgne 
og flytter nå tilbake sammen med kona 
og deres to barn.  Foto: Privat

Spent: Stephan Grinde ser fram til å 
flytte til Søgne med kona Ingelin og dat-
teren Olivia (1,5 år). Foto: Privat 


