
PRESSEMELDING
 
Bjørn Dæhlie og Høyen satser stort på grønn boform og miljøteknologi
 
Høyen Eiendom og Dæhlie (SISA Invest) sin ambisjon er å skape et nytt 
boligområde som tilfører Innlandet og Tangen kvaliteter- og tilbud som ikke 
finnes i dag. Prosjektet er et modig og unikt utbyggingsprosjekt i norsk 
sammenheng.
 
Mandag 6.september presenteres det innovative utbygningsprosjekt på Tangen i 
Stange kommune. Hele 1000 mål skal bygges ut innerst i Tangenvika. Prosjektet 
har fått navnet Mjøstangen Plusslandsby.
 
Tangen er ett av tre satsningsområder i Stange kommune og er en del av 
”Norges grønne lunge”.
Miljøtanken skal være helhetlig for prosjektet med miljø som i bærekraft, men 
også med miljø som i godt bomiljø. Som essens vil hver grend ha med 
fellesfunksjoner som kan komme til glede både for nære og eksterne beboere.
 
- Dette er en gledens dag! Dæhlie og Høyens satsing på Tangen er en ønsket 
utvikling for kommunen. Mjøstangen plusslandsby ivaretar kommunes verdier på 
en særdeles god måte og jeg gleder meg veldig til å se resultatet», sier ordfører i 
Stange kommune Nils Amund Røhne. Også kommunedirektør Kaija Eide Drønen 
er glad for satsingen på Tangen! – Stange kommune har over lang tid arbeidet 
for utvikling og vekst på Tangen, og nå skjer det, sier Drønen.
 
Tomtens beliggenhet er svært attraktiv både i forhold til nærhet til togstasjon, E6, 
friluftsområder og aktivitets- og undervisningstilbud. I tillegg er tomtens 
beskaffenhet svært bra med god tilgang på sol- og dagslys, utsyn, fravær av 
støy og med kontinuerlig tilgang på ren luft.
 
Dovrebanen med dobbeltspor, nyetablerte Tangen stasjon innerst i Tangenvika 
gir nytt potensiale for utviklingen av Tangen som tettsted- fremtidens 
knutepunktet med kort vei til Gardermoen og Oslo.
 
- Eierskap til Eidsvoll Gamle Stasjon og historien rundt vår første jernbane 1854 
har gitt meg interessen for prosjekter med nærhet til jernbane.. Det var 
avgjørende for utvikling av infrastruktur historisk og det får nå fornyet verdi i det 
grønne skiftet: å bo med gangavstand til jernbanestasjon blir en vinner. Tangen 
med sin unike beliggenhet ved Mjøsa og ny stasjon gir unike muligheter til å 
etablere en fremtidsrettet grønn boform med siste mulige miljø- teknologi. Jeg 
ser frem til å jobbe med dette prosjektet, kommenterer Bjørn Dæhlie
 
- Som en fremoverlent og profesjonell aktør jobber vi alltid for en effektiv og god 
gjennomføring – uansett prosjekt!



Vi sikrer en effektiv drift ved hjelp av moderne teknologi. Gjennom bruk av 
bærekraftig smarthusteknologi oppnås både reduserte klimaavtrykk, økt 
sikkerhet, økt bokvalitet og reduksjon av kostnader.
Tangen med sin unike beliggenhet med nærhet til vei, bane og Mjøsa ligger alt til 
rette for etablering av fremtidens grønne nabolag. Vi gleder oss til å jobbe med 
dette prosjektet, sier Kenneth Høyen.
 
Aktuelle aktører i prosjektet er SISA Invest, Høyen Eiendom, BaneNor, Stange 
Kommune og ASAS Arkitektur.
 
Pressemøte avholdes mandag 6.septemberkl 11.00på Fredheim (Ingeborg 
Refling Hagens kulturhus) Vikslia 2, 2337 Tangen.
 
 
Kontaktperson:
Kenneth Høyen, tlf 906 75 943
kenneth@hoyen.no
 
www.mjostangen.no
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