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Besked om gratistomter dröjer
Tidigare i vår beslutades det att Nordmalings kommun ska skänka bort 100 tomter i ett
försök att öka befolkningen. Intresset har varit mycket stort men det dröjer fram tills
hösten innan besked når de intresserade.
Tidigare i vår beslutades det att Nordmalings kommun ska skänka bort 100 tomter i ett försök
att öka befolkningen. Intresset har varit mycket stort, cirka 3000 mejl, telefonsamtal, sms och
brev skickades till Nordmalings kommun. Cirka 40.000 besök gjordes på kommunhemsidan
under den mest stormiga veckan, att jämföra med 2000 besök en vanlig vecka.
Under hela våren har arbetet pågått med att gå igenom alla intresseanmälningar. Senare under
våren ombads alla intresserade att skicka in fördjupade ansökningar där de fick ange hur
projektet ska finansieras, vad de tänker bygga o.s.v.
Samhällsbyggnadschef Sune Höglander har utrett alla ansökningar för att bedöma vilka som
är mest intressanta. Framförallt går tomterna till personer som bedöms ha ekonomisk
möjlighet att kunna ta sig an projeket att bygga ett hus. Efter urvalet återstår cirka 200-300
ansökningar som är mer eller mindre intressanta.
-

Vissa är brännheta och kommer få tomter medan andra ansökningar är betydligt
kallare, säger samhällsbyggnadschefen.

Tomterna kommer att skänkas bort i omgångar under hösten där den första omgången sker
någon gång efter semestern. De som får tomterna kommer att få ett gåvobrev som bevis för
ägarskapet.
Kriterierna för att få en gratis tomt är att de intresserade inom två år måste sökt och fått
godkänt bygglov och inom fem år måste ha färdigställt huset. Om detta inte sker måste
tomtägarna betala ett vite motsvarande värdet av tomten till kommunen.s
Utlämnandet av tomterna kommer troligtvis vara helt färdig i slutet av året eller i början av
nästa.
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