
PRESSEMELDING  

LOFOTEN LINKS APARTMENTS 

 

Gimsøy, den 22. august 2020 

 

SPEKTAKULÆRT LEILIGHETSPROSJEKT PÅ LOFOTEN LINKS. Lofoten Utvikling AS og Alkosletta 

(selskap under stiftelse) planlegger et spektakulært leilighetsprosjekt på Hov, Gimsøy, i forbindelse med 

Lofoten Golf Links. Alkosletta, som for øvrig er samisk og betyr slette ved havet, er eid av Roger 

Rasmussen og Raymond Bårdsen, som også står bak Bolig for Folket som utvikler rekkehus og leiligheter 

i Åvika i Kabelvåg.  

Partene er i startfasen med planleggingen, og har hatt de første samtalene med Vågan kommune 

vedrørende utviklingsprosjektet som skal ligge på tomten hvor dagens klubbhus står. Det legges opp til å 

starte prosjektering og design i løpet av høsten, og man satser på at en rammetillatelse kan være på 

plass før jul. I såfall bør man kunne regne med bygging igjennom 2021 og innflytting våren 2022. 

Klubbhuset skal erstattes med et nytt bygg rett i nærheten.  

Innen eiendomsutvikling er beliggenhet utrolig viktig, og beliggenheten til dette prosjektet er helt unik. 

Man vil få en fantastisk utsikt mot midnattsolen om sommeren, og nordlyset om vinteren. I tillegg vil man 

bokstavelig talt ligge midt på golfbanen – kun få meter fra utslaget til hull 1 og innslaget til hull 18. 

Leilighetene som er planlagt mot sør vil se mot Hoven, og ikke minst se rett ut på hull 5 og 6.  

Videre legges det opp til høy kvalitet med store vinduer i front og et ellers spennende materialvalg 

innvendig. Det jobbes med et utleiekonsept via Lofoten Utvikling, hvor kjøperne vil kunne leie ut 

leiligheten sin i perioder hvor de selv ikke benytter den.  

Både Lofoten Utvikling og Alkosletta tror at Lofoten, og fritidsboliger i Lofoten, vil være svært ettertraktet 

framover. Dette har forsterket seg igjennom coronasituasjonen. Flere vil søke destinasjoner med færre 

mennesker, «purity» og naturopplevelser i fokus, og velger bort tradisjonelle feriedestinasjoner med store 

folkemengder, med steder som Lofoten.  

***  

Sitater:  

«Vi tror kjøperne vil være både golfentusiaster, og de bare som ønsker et sted borte fra hverdagens mas 

og kjas – og kunne trekke seg tilbake i en god stol og nyte den rolige atmosfæren og ikke minst den 

majestetiske utsikten», sier Roger Rasmussen, Alkosletta. 

«Gjennomføringen av dette prosjektet vil være med å løfte golfdestinasjonen Lofoten Links, og skape mer 

aktivitet på anlegget vårt. Vi gleder oss til å komme i gang», sier Frode Hov, daglig leder i Lofoten 

Utvikling. 

 

«Leilighetene blir unike med sin beliggenehet og utsikt. Tenk å bare kunne gå rett ut fra leiligheta og slå 

ut på banen. Eller følge spillet og det unike lyset på yttersia fra god stolen», smiler Frode Hov.  

 

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med:  

Alkosletta, v/ Roger Rasmussen, mobil 990 00 904, roger@boligforfolket.no  

Lofoten Utvikling AS v/ Frode Hov, mobil 917 69 809, frode@lofotenlinks.no  

mailto:roger@boligforfolket.no
mailto:frode@lofotenlinks.no


www.lofotenlinksapartments.com 

http://www.lofotenlinksapartments.com/


 

Foreløpig illustrasjon av spisestuen med utsikt mot nord, med et majestetisk nordlys på himmelen 

 

 

Foreløpig illustrasjon av stuen hvor man kan nyte den fantastiske midnattsolen på sommeren 

 

 



 

Foreløpig illustrasjon av soverom med tilknyttet bad. Det planlegges to like soverom med eget bad.   

 


