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Bakgrunn 
I disse dager er det gått 30 år siden A/L Askøy Selvbyggerlag (ASL) startet utbygging av Thorsenfeltet på Øvre Florvåg 
på Askøy. Som selvbyggerlagets anleggsleder for denne utbyggingen, har jeg på loftet liggende 10 smekkfulle ringpermer 
med omfattende materiale fra utbyggingsperioden. For at dette materialet ikke bare skal støve ned på et fylkeskommunalt 
arkivlager (der resten av ASL sine papir er tenkt plassert) eller en dag gå i fyllingen på Ravnanger, bestemte jeg meg for 
at dette 30-års jubileum kunne være en passende anledning til å få i alle fall noe av dette materialet ut til de mange 
medlemmene av selvbyggerlaget som fortsatt bor på Thorsenfeltet. 
Tidligere har Knut Eichner mangfoldiggjort sin flotte film fra utbyggingen av Thorsenfeltet. Dette heftet er ment som et 
supplement til hans film og er et forsøk på å vise noen av de mange detaljer som lå bak denne omfattende utbyggingen.  
 
Thorsenfeltet var et av Høvig Selvbyggerorganisasjons klart størst byggefelt. Otto Høvig sa i 1980 da vi var ferdig med 
utbyggingen, at det neppe kom til å bli andre byggefelt i hans organisasjons regi som var så omfattende både i størrelse 
og i graden av egeninnsats. I realiteten startet vi med kun å få i hendene en reguleringsplan og derfra bygget ASL så ut 
det 90 mål store feltet. Det kommunale A/S Askøy Tomteselskap uttalte i 70-årene følgende om Thorsenfeltet:  

• På grunnlag av analyse fra A/S Viak, kan det fastslåes at feltet blir relativt kostbart å tilrettelegge. 
• Kjøperne er gjort kjent med de problemer og betenkeligheter styret har hatt når det gjelder 

tilretteleggingsarbeidene i feltet. 
 
Dette hefte tar hovedsaklig for seg to års perioden 1977 til 1979 da det alt vesentlige av utbygging av Thorsenfeltet ble 
foretatt. Dvs. fra ASL startet opp med veiarbeidene i juni 1977 og fram til medlemmene fikk byggetillatelse på eget hus 
høsten 1979. Men det er og omtalt en del av feltets forhistorie, opprettelsen av ASL 15. januar 1975, prosjekteringsarbeid 
fra høsten 1975 til anleggsstart i juni 1977. Tilslutt omtales kort byggestart på egen tomt, opprettelse av Thorsenfeltets 
Velforening, avvikling av A/L Askøy Selvbyggerlag og da Otto Høvig i 2003 fikk tildelt Kongens fortjenestemedalje. 
Materialet består for en stor del skannede skriv fra perioden 1977 — 1979 fra ASL, utklipp fra Høvig 
Selvbyggerorganisasjons medlemsblad "Selvbyggeren", samt foto tatt av Tor Sponga, Erik Ellertsen og undertegnede. 
Istedenfor å skrive mye, har jeg valgt i stor grad å la dette materialet tale for seg selv, ut fra påstanden om at "et bilde 
taler mer enn tusen ord". Derfor blir det et relativt stort omfang av kopier og bilder og derav og et høyt sidetall.  
Ønsker du å ta utskrift av dette heftet, vil nok en fargeutskrift gi det klart best resultat for de mange fargebildene. 
 
Totalt er det 71 tomter innenfor Thorsenfeltets reguleringsgrenser. Av disse 71 ble 8 rekkehustomter og 7 eneboligtomter 
solgt ferdig opparbeidet direkte fra ASL til tomteeierer, som ikke var medlemmer av ASL.  71 tomter minus 15 tomter gir 
de 56 opprinnelige selvbyggertomtene på Thorsenfeltet. Og en rask opptelling i juni 2007 blant disse 56 opprinnelige 
selvbyggertomtene, viser at det fortsatt er 38 av selvbyggerne som bor på Thorsenfeltet.  
Når så mange som 2/3 av de selvbyggerne som flyttet inn i sitt eget hus i 1979, fortsatt bor på Thorsenfeltet nå snart 30 
år senere, tyder vel det på at de trives i feltet og at utbyggingen som sådan var vellykket!  Sammenlignes dette med 
stabiliteten i beboermassen i andre sammenlignbare nybyggerfelt på Askøy fra samme tidsperiode (for ikke å snakke om 
nye tomtefelt), ligger Thorsenfeltet langt over disse.  Både det at vi som selvbyggere ble kjent med hverandre lenge før vi 
flyttet inn i eget hus, sammen med en forsiktige økonomi som det nødvendigvis vil bli i et selvbyggingsprosjekt som går 
over en 2-3 års periode, er nok begge element som har vært med å trygge stabiliteten. Til det siste kan nevnes at så godt 
som ingen "måtte gå fra husene" i Thorsenfeltet da det store krakket kom på slutten av 80-tallet. Som kjent endte 
jappetiden den gang i etterkrigstidens verste nedgangskonjunktur, der mange med for høye og dyre lån, på for store og 
dyre hus, dessverre måtte selge og gå fra sine boliger med til dels store tap og påfølgende gjeld. 
 
Stor takk til de tre medlemmene fra ASL's styre fra 1974 til 1979 : Tor Sponga, Oddvar Nes og Erik Ellertsen, for at de tok 
seg tid til å lese gjennom dette heftet før vi ga det ut og for deres gode innspill på stoff! Og en særskilt takk til Tor Sponga 
og Erik Ellertsen for at jeg fikk bruke en del av deres bilder! 
 
Med så mye stoff skal det mye til at ikke det kan finnes noen feil og unøyaktigheter! Skulle du finne noen slike mangler i 
dette heftet, er jeg takknemlig om jeg får direkte tilbakemelding på dette, slik at det kan bli rettet opp.  
Vennligst send din tilbakemelding til min e-post på .  

 
 
Lykke til med gjensynet av vår felles innsats for 30 år siden! 
 
Florvåg den 30. juni 2007 
Dag Arne Danielsen. 

 
A/L Askøy Selvbyggerlag sitt stempel. 
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Oppsummert A/L Askøy Selvbyggerlags utbygging av Thorsenfeltet 
 
Forhistorie: 
• Arealet på vel 90 mål ble kjøpt fra Thorsen familien (derav Thorsenfeltet) av det heleide kommunale Askøy 

Tomteselskap i 1964 ut i fra planen om at Tomteselskapet selv skulle tilrettelegge feltet.   
• Tomteselskapet regulerte så området, men fastslo tidlig at utbyggingskostnadene i feltet vil bli meget høye og de 

kalkulerte bare tiltetteleggingskostnadene til godt over kr. 50.000 pr. eneboligtomt i 1970 kroner.  
• Etter at flere entreprenører fra 1968 til 1973 hadde takket nei til å overta feltet fra Tomteselskap, kjøpte i 1973 A/L 

Askøy Selvbyggerlag hele rå arealet på vel 90 mål med en ferdig reguleringsplan fra Tomteselskapet.  
 
Thorsenfeltet omfatter: 

• 91,5 mål. 
• 71 tomter – hvorav 63 eneboligtomter og 8 rekkehustomter. 

 
Arbeidets omfang: 

• 1704 meter vei – hvorav mye med dyp boring, samt med mange lange og høye forstøtningsmurer. 
• 6745 meter vann- og avløps ledninger. 
• To store felles slamavskillere. 
• 250 m3 høydebasseng, pumpehus og trykkforsterker. 

 
Arbeidet fra juni 1977 til september 1979 med tilretteleggingen av feltet ble inndelt i 3 etapper: 

1. 1. etappe : Fra juni 1977 til 1. desember 1977. 
2. 2. etappe : Fra 1. desember 1977 til 1. august 1978. 
3. 3. etappe : Fra 1. august 1978 til 1. september 1979. 

 
I eget hus: 
• I september 1979 fikk alle selvbyggerne begynne på sine egne tomter. 
• Fra juni 1980 begynte de første å flytte inn i eget hus på Thorsenfeltet. 

 
Kommunene overtok alle fellesanlegg i feltet: 
• Alle fellesanlegg i feltet ble i 1980 overtatt av Askøy kommune for kommunal drift og vedlikehold i henhold til 

utbyggingsavtale inngått i 1977. På 90-tallet ble og de to slamavskillere og trykkforsterker overtatt av kommunen.  
• Alle tomteeiere i feltet er medlemmer i Thorsenfeltet Velforeningen, som i dag kun har vedlikeholdsansvar for 

fotballbanen og lekeplassene i feltet. 
 
Kostnadene for felles arbeidene i 1980 kroner 

• a) Utført arbeid : Sum alle tre arbeidsetapper 1 269 timer gjennomsnittlig til en verdi av kr. 42.403  
• b) Kontant utlegg : I alt ca. kr. 50.000 ved gjennomsnittlig arbeidsinnsats. 
• c) Før endelig sluttstrek for kostnadene for felles arbeidene kan settes, må følgende medregnes:  

o Tilbakebetaling av overskuddet med 10.000 kr/medlem ved avvikling av ASL på 90-tallet.  
o Tilbakebetaling av ca. 8.000 kr/medlem ved salg av tomtene nr. 35 og nr. 36 i 2005. 
o Verdi av det ca. 15 mål store fellesområde på toppen av feltet. (Anslått av en utbygger i 2007 til ca. 

50.000 kr/medlem.) 
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Forhistorie fra 1963 til 1973 

Før 1963 var området eid av Thorsen-familien 
Eiendommen 6/572 er da eid av Thorsen-familien - dvs. av daværende kjøpmann på Florvåg, Knut Thorsen, hans bror 
Thor Martin Thorsen og Dorthea Skeide i fellesskap, og i denne eiendommen ligger dagens Thorsenfelt. Eiendommen 
hadde iflg. skyldskifte i 1963  blitt brukt til "hjemmeutmark" for beite til sau, noe som vi så ved at det så å si ikke var en 
eneste busk eller tre på hele eiendommen da Askøy Selvbyggerlag AL kjøpte denne grunnen i 1973. Og ved bonitering vi 
foretok i 1976, var den dypeste jorden vi fant i vei grunnen på knapt ½ meter. 

Thorsen-familien tilbyr området for salg til A/S Askøy Tomteselskap i 1963  
15. juni 1963 oppretter Askøy kommune et heleide kommunalt A/S Askøy Tomteselskap (AT), med formålet: Selskapet 
skal ha til formål å erverve areal i Askøy passende til tomter, gjøre disse byggeklare og overdra de til tomtesøkere. A/L 
Norske Bolig Byggelags Landsforbund (NBBL) sitt Tomtekontor i Bergen var fra første stund forretningsfører for A/S 
Askøy Tomteselskap. Knappe tre måneder etter at AT var opprettet sendte kjøpmann på Florvåg Knut Thorsen 2. 
september 1963 et brev til AT der han tilbyr dem å kjøpe et ca. 90 dekar stort området opp mot Storevarden.  

A/S Askøy Tomteselskap kjøper Thorsenfeltet i 1964 
Saken ble drøftet i styret i AT høsten 1963 og det ble vedtatt å kjøpe det tilbudte området av Thorsen-familien. Den 
inngåtte kjøpekontrakten mellom Thorsen-familien og AT er datert 24.august 1964 og kjøpesummen er på i alt kr. 
228.750. I følge kjøpekontrakten var området blitt oppmål til 91 500 m2 

Eiendommen ble senere kalt "Thorsenfeltet" og ble ved skyldskifte av 20. november 1963 utskilt fra 6/572 på Florvåg på 
Askøy, og fikk eiendoms betegnelsen gårdsnummer 6 og bruksnummer 591. Både 6/591 og hovedeiendommen 6/572 
var eide av Thorsen-familien: Dvs. av daværende kjøpmann på Florvåg, Knut Thorsen, hans bror Thor Martin Thorsen og 
Dorthea Skeide i fellesskap. I skyldskifte fra november 1963 er grunnen angitt som "hjemmeutmark". Thorsen-familien 
fikk oppgjøret for feltet utbetalt delvis som kontanter og resten i avdrag over 10 år (med en rente på 4 %) fram til siste 
avdrag 1. januar 1973. 

A/S Askøy Tomteselskap lager forslag til reguleringsplan for Thorsenfeltet i 1965 
AT/NBBL vedtok i 1965 å lage et forslag til reguleringsplan for Thorsenfeltet. Dette reguleringsarbeidet ble utført av 
konsulentfirmaet A/S Viak ved arkitekt Sigmund Nesse og ingeniør Sverre Berentsen. Fra 1965 og fram til 1967 går det 
fram at AT/NBBL ønsker å erverve områdene inntil Thorsenfeltet, for å kunne gjennomføre en økonomisk utbygging av 
området. 

A/S Askøy Tomteselskap prøver med salg av området i 1968 
I 1968 får AT/NBBL en henvendelse fra Byggmester Knut Skarpenes A/S som ønsker å kjøpe Thorsenfeltet. AT/NBBL 
utarbeider et utkast til kjøpekontrakt "med sikte på direkte salg av feltet". Men dette fører tydeligvis ikke fram, noe som 
trolig skyldes det som framgår av årsmeldingen for AT i 1968, hvor det heter: "Spørsmålet om utbygging av Thorsenfeltet 
har vært drøftet i styret ved flere anledninger. På grunnlag av tidligere analyse fra A/S Viak, kan det fastslåes at feltet 
blir relativt kostbart å tilrettelegge. Dette må formentlig føre til en relativt sterk utnyttelse og på bakgrunn av 
erfaringene fra Øvre Kleppe har styret ikke funnet det tilrådelig å satse på utbygging etter den prioritetsplan som tidligere 
var trukket opp… Det arbeides nå med reguleringsplan for et større område hvor Thorsenfeltet vil inngå." 
I 1968 og 1969 viser AT/NBBL til at kommunestyret har gjort vedtak om regulering av et område i Florvåg, hvor bl.a. 
Thorsenfeltet vil inngå. Etter 1970 hører en lite til denne større reguleringen. Men i de neste årene fra 1970 og fram til 
1973 ble det flere ganger tatt opp i styret i AT at NBBL har rettet henvendelser til en rekke entreprenører, med sikte på 
salg av hele feltet til disse. Av de firma som er nevnt konkret i tillegg til Byggmester Knut Skarpenes A/S er Byggmester 
Adolf Olsen og Entreprenørfirma Kaare Backer A/S. 

A/S Askøy Tomteselskap konkludere i 1971 med at utbygging av feltet blir meget 
problematisk 
I årsmeldingen for AT for 1971 heter det:  "Et par interessenter har vært i bildet med sikte på overtakelse av eiendommen 
for utbygging. Disse forhandlinger har imidlertid ikke ført til noe resultat, antakelig fordi de samme interessenter er 
kommet til samme konklusjoner at en utbygging av feltet vil bli meget problematisk." 
I samme årsmelding og året etter trekkes det i tvil om Thorsenfeltet i det hele tatt bør bygges ut. 

A/L Askøy Selvbyggerlag kjøper Thorsenfeltet 29.10.1973 
I 1973 fikk advokat Nepstad i oppdrag av AT/NBBL å forsøke selge Thorsenfeltet og på dette tidspunkt gikk Otto Høvig 
inn med et tilbud. Styret i AT gjorde ut fra denne henvendelsen følgende vedtak i 1973: "Tomteselskapet finner å kunne 
tilby feltet til boligformål til Høvig Selvbyggerorganisasjon for selvkost, som inkluderer påløpne planleggingskostnader, og 
er ca. kr. 550.000 under forutsetning av prisnemdas godkjenning." Pristakst ved prisnemnda ble gitt 1.desember 1973, 
kjøpekontrakt mellom AT og Askøy Selvbyggerlag AL (ASL) er datert 29.10.1973 og skjøte er datert 19.02.1974. Av de i 
alt kr. 500.000 som ASL til slutt betalte til AT for det 91 500 m2 store Thorsenfeltet, ble kr. 440.000 betalt kontant og 
restbeløpet på kr. 60.000 ble betalt 30.06.1974. Differansen på kr. 271.250 mellom kr. 228.750 som AT kjøpte området 



for i august 1964 av Thorsen-familien og de totalt kr. 500.000 som ASL betalte til AT i 1974, utgjør planleggingskostnader 
for utarbeidelse av reguleringsplanen utført av konsulentfirmaet A/S Viak, samt renter for AT i de 10 årene fra de kjøpte 
området i 1964 til 1974. 
I årsmeldingen for A/S Askøy Tomteselskap for 1973 heter det følgende om Thorsenfeltet : 
"Eiendommen som er på ca. 90 da. ble ervervet av tomteselskapet i 1964. Etter at det var foretatt flere vurderinger med 
sikte på utbygging av tomtefeltet, utredninger som alle ga til resultat at feltet ville bli meget kostbart å tilrettelegge, 
gjorde styret høsten 1972 en henvendelse til Askøy kommune med sikte på å få drøftet hvor vidt det fra kommunens side 
var ønskelig med en utbygging, eller hvor vidt hele, eller deler av feltet burde reserveres som fri område. Foruten de 
økonomiske betraktninger lå der også landskapsetiske grunner bak denne henvendelsen, idet feltet ville komme til å få en 
meget høy beliggenhet. Fra kommunens side er det underhånden gitt uttrykk for at man gjerne så at det ble 
realisert en bebyggelse i Thorsenfeltet.  Styret så imidlertid fortsatt engasjement fra selskapets side i en 
utbygging av feltet som en meget tvilsom sak rent økonomisk. Tomtefeltet ble derfor overdratt som råareal til 
Askøy Selvbyggerlag for selvkostpris. Kjøperne er gjort kjent med de problemer og betenkeligheter styret har 
hatt når det gjelder tilretteleggingsarbeidene i feltet." 
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Opprettelsen av Askøy Selvbyggerlag AL 15. januar 1975 

Konstituerende generalforsamling 15. januar 1974 
A/L Askøy Selvbyggerlag ble opprettet tirsdag 15. januar 1974. På den konstituerende generalforsamling deltok 48 
medlemmer. Av disse 48 var det bare 13 som fortsatt var med da ASL tre år senere i juni 1977 begynte med selve 
tilretteleggingsarbeidene i feltet. Det ble valgt et styre på fem og med like mange varamenn. Av de 10 i styret, var det kun 
Karl Johan Abrahamsen og Erik Ellertsen som fortsatt var med i laget i 1977. Av de 13 som fortsatt var med da ASL 
begynte sine fellesarbeider i juni 1977, bor 10 av dem fortsatt i feltet i 2007.  
 

 
Protokoll fra konstituerende generalforsamling 15. januar 1974 i ASL. 

  DAD 30.06.2007. Side 9 av 172. 



 

  DAD 30.06.2007. Side 10 av 172. 



 

 
Vedtektene for ASL. 

 
Som angitt ovenfor både i protokollen fra konstituerende generalforsamling og i vedtektens § 1 under Formål, var 
forutsetningen for ASL: "Tomtene overdras til den enkelte andelseier, som selv forestår oppføring av boligen."  
Dette i motsetning til en del senere selvbyggerlag i Høvig Selvbyggerorganisasjon, der også selve boligene ble oppført i 
regi av selvbyggerlagene. Dette var oftest aktuelt ved rekkehus og kjedehus. 
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Høvig annonserer feltet 
 

 
Fra Høvig's medlemsblad Selvbyggeren høsten 1974. På dette tidspunkt var det bare en ledig plass i laget. 
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Fra Selvbyggeren høsten 1974. På dette tidspunkt var det bare en ledig plass i laget.  
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Fra avisen Selvbyggernytt våren 1977 
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Fortsettelse fra avisen Selvbyggernytt våren 1977 
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Påregnet oppstart av fellesarbeider våren 1975 
 

 
Fra Selvbyggeren  nr. 1/1974. 

Som Otto Høvig her skriver i Selvbyggeren våren 1974, så satser han da på en byggestart alt våren 1975. 
Noe som dessverre skulle vise seg å bli vel to år senere — med byggestart først i juni 1977. 
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Her i Selvbyggeren  nr. 3/1975 satser Høvig fortsatt på byggestart våren 1975. 
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Første ordinære generalforsamling 14. mai 1975 
Den første ordinære generalforsamling i ASL ble avholdt 14. mai 1975 hvor 44 medlemmer var til stede. 

 

 
Fra Selvbyggeren  nr. 2/1975. 
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Medlemsmøte 3. september 1975 
Jeg meldte meg inn i ASL året etter at laget var konstituert. Og på et orienterings/medlemsmøte for ASL 3. september 
1975 i Vestlandsbankens lokaler på Rådstuplass nr. 3, ble jeg av Otto Høvig forespurt om jeg kunne påta ta meg 
prosjekteringen av Thorsenfeltet. Det sa jeg meg da villig til uten videre og uten nærmere kjennskap til forhistorien nevnt 
foran om de problemer og betenkeligheter  som A/S Askøy Tomteselskap hadde når det gjaldt tilretteleggings- arbeidene 
av feltet. Og det var kanskje like godt!  
 
Året etter ble jeg så innvalgt i styret for ASL. Det styret som da ble valgt satt de neste fire år fram til september 1979, da 
feltet var så ferdig utbygget at det enkelte medlem fikk kommunens tillatelse til å starte arbeider på egen tomt.  
Dvs. dette styret satt både prosjekteringsfasen, under det viktige arbeidet i 1976/77 med å få på plass en 
organisasjonsplan og under alle de tre arbeidsetappene fra juni 1977 fram til september 1979  
Dette styret bestod av: Tor Sponga (formann), Oddvar Nes, Magne Fjærestad, Erik Ellertsen og Dag Arne Danielsen.  
Av disse fem hadde Tor Sponga, Oddvar Nes og Magne Fjærestad blitt innvalgt i styret alt på den første ordinære 
generalforsamling 14. mai 1975. Mens Erik Ellertsen og Dag Arne Danielsen kom inn i styret fra 1976. 
 
I alle de fire årene fra 1975 til 1979 holdt styret sine faste møter i lokalene til Høvig Selvbyggerorganisasjon i 
Dræggsalmenning 36. 
 
 

Fra Selvbyggeren 
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Prosjekteringsarbeid fra høsten 1975 til anleggsstart i juni 1977 

Veiutstikking i feltet starter opp 17. november 1975 
Min første arbeidsøkt for ASL gjorde jeg like etter medlemsmøte høsten 1975 da jeg mandag 17. november 1975 var ute i 
møte på Knarrevik på Sotra hos ingeniør Sverre Berentsen, som hadde vært med å lage reguleringsplanen for 
Thorsenfeltet. Og alt torsdag 4. desember 1975 var jeg så sammen med Otto Høvig ut til Askøy kommune der vi hadde 
møte med Kommuneingeniøren og noen av hans folk. Beskjeden vi da fikk var grovt fortalt at vi kunne starte opp 
prosjekteringsarbeid og at all oppmåling i den forbindelse måtte vi foreta på egen hånd, da kommunen ikke hadde 
kapasitet til dette. I desember 1975 startet jeg forberedende prosjekteringsarbeidet. Lørdag 17. januar 1976 hadde jeg 
min første fire timers økt ute på selve Thorsenfeltet, der jeg fant fram til de fastmerker (merkede punkt med koordinater 
og høyde bestemt) som var i området og som vi kunne starte oppmålingen av veiene ut fra. Januar 1976 kjøpte jeg inn til 
laget fire stikkstenger og en del lekter, som ble kappet opp til veiutstikking. Lørdag 24. januar 1976 fra kl. 8 til kl. 18 var 
Tor Sponga og jeg ute på den første veiutstikkingen på feltet. 
 

 
Dag Arne Danielsen på en av de første veiutstikkinger øverst i feltet våren 1976. 

 
Veiutstikkingen ble i 1976 først gjort mest mulig ferdig inne på selve feltet, som ASL eide på det tidspunktet. 
Først i mars 1977 — etter at avtalen om grunnavståelse var avklart med Knut O. Andersen og Anna Berntsen, kunne vi ta 
til med veiutstikking av de 330 meter tilførselsvei utenfor feltet. De fleste lørdager utover våren 1976 drev jeg med 
veiutstikking ute på feltet. Jeg hadde da med meg et av de tre styremedlemmene Tor Sponga, Oddvar Nes eller Magne 
Fjærestad. Også en del søndager ble benyttet, siden Otto Høvig var veldig optimistisk med hensyn til anleggstart!  
I Selvbyggeren skrev Otto Høvig i siste nummer i 1975: "Nytt fra Askøy Selvbyggerlag. Det er like før Askøy 
Selvbyggerlag starter tilretteleggingsarbeidene på sitt 90 mål store byggefelt på Florvåg…"   
Dette var skrevet ut fra det faktum at i slutten av 1975 ble reguleringsplanen for Thorsenfeltet lagt ut til offentlig 
gjennomsyn, med klagefrist satt til 6. januar 1976. At det kom innsigelser til reguleringsplanen fra tilstøttende grunneiere 
og at kommunen i tillegg ønsket å lage egen reguleringsplanen for området øst for Thorsenfeltet kalt Rindanefeltet, var 
nok ikke på det tidspunktet med i Otto Høvig sine optimistiske planer for framdriften. 
 
 

 
Slike merkefliser ble det brukt mange av for angivelse av vei - og grøftehøyder. 
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Fra Selvbyggeren 

 
At Høvig var optimistisk med hensyn til anleggsstart var også synlig ved at det på medlemsmøte 3. september 1974 ble 
oppnevnt en komité av maskinkyndige medlemmer (blant annet Harald Hæve), som da fikk i oppdrag å kjøpe inn en del 
maskiner og utstyr. De utførte oppdraget og kjøpte samme høst inn en gammel Brøyt fra et konkursbo i Odda for kr. 
42.000 og en minst like gammel lastebil for kr. 13.000.  En avskiltet buss fikk vi gratis til bruk som brakke. Alt dette ble 
plassert på et område like øst for feltet, hvor vi senere kom til å bygge feltets vannpumpe.  
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Reguleringsplan for Thorsenfeltet godkjent 19. september 1976 

 
Fra ASL sin årsberetning for 1975. 
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Fra Selvbyggeren  høsten 1976. 

 
Reguleringsplanen for Thorsenfeltet ble sendt til Askøy bygningsråd den 30. mai 1975. Etter offentlig gjennomsyn fram til 
5. januar 1976 ble det på grunn av innkomne protester besluttet at planen måtte revideres og legges ut på nytt.  
Først 13. september 1976 ble så endelig den reviderte reguleringsplanen for Thorsenfeltet godkjent av bygningsrådet! 
Men planen skulle nå fra bygningsråd videre til formannskap, kommunestyre og tilslutt til fylkesmannen for stadfesting. 
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Den godkjente reguleringsplanen for Thorsenfeltet.  
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Reguleringsvedtektene for Thorsenfeltet. 
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Prosjekteringsmaterialet sendt Askøy kommune 25. september 1976 
Prosjekteringsmaterialet for veien ble sendt inn til Askøy kommune 25. september 1976, og for vann- og avløpsledninger 
29. desember 1976. Kommunen krevde en del endringer i våre planer ihht. vedtak i bygningsrådet 20. desember 1976. 
Det revidert prosjekteringsmaterial sendt vi tilbake til kommunen 26. februar 1977 og dette ble så godkjent 17. mars 1977. 
Vi stod selv for prosjektering av alle veier, vann- og avløpsledninger i hele Thorsenfeltet, med sine 1704 meter vei (170 
tverrprofiler) og 6745 meter vann- og avløpsledninger. Den eneste prosjekteringsjobben vi satte vekk var på 
høydebassenget, som A/S Viak prosjekterte. 
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  DAD 30.06.2007. Side 27 av 172. 



 
Med 1704 meter vei ble det 170 slike tverrprofiler.  

Som vist  på disse tverrprofilene fra begynnelsen av veien opp til feltet, er det store skjæringer med mye dyp boring. 
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Mange av veiene i feltet har stigning med 1/10 slik denne lengdeprofilen viser  

Vei nr. 1 er på 1104 meter fra begynnelsen nede ved fylkesveien ved innkjøringen til feltet og til den ender på toppen av 
feltet. På de 1104 meterne stiger denne veien fra kote 57 til kote 145, dvs. med 88 meter. 
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Eksempler på noen av detaljtegningene vi sendte til kommune 25. september 1976 med prosjekteringsmaterialet. 
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Høydebassenget på 250 m3 prosjektert av A/S Viak og bygget av Anton Olsen a/s. 
Vi stod selv for prosjektering av veier, vann- og avløpsledninger i hele feltet, mens prosjekteringsjobben på 
høydebassenget ble satt vekk til A/S Viak. 

 

 
Profil av høydebassenget. 

 
 

      
  Tre entreprenører ga pristilbud på høydebassenget                                         Høydebassenget i 2007. 
  og Anton Olsen a/s vant anbudskonkurransen. 
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Vannforsyning til feltet  
Vannforsyning til feltet består av kraftige pumper i et eget pumpehus nederst ved den gamle fylkesveien, ett 250 m3 stort 
høydebasseng på toppen av feltet og en trykkforsterker oppe på lekeplassen for de 20 øverste husene. 

 

 
Prinsippskisse for vannforsyning til Thorsenfeltet. 

  DAD 30.06.2007. Side 34 av 172. 



 

Andre forberedende arbeider fra høsten 1975 til anleggsstart i juni 1977 

Organisasjonsplan 
På den ordinære generalforsamling 21. april 1977, ble lagets Organisasjonsplan godkjent.  
Denne viste ansvarsforhold, rutiner for byggemøter, kontraktrutiner, innkjøpsrutiner, kostnadsdeling og oppgjør for timer 
med annet for ASL og var svært viktig å ha på plass før anleggsstart vel en måned senere. 
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Fra generalforsamling 21. april 1977 hvor organisasjonsplanen ble godkjent. 
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Rutiner for anleggsdrift 
I tillegg til organisasjonsplanen vedtok styret 8. juni 1977 også Rutiner for anleggsdriften. 
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Avtaler inngås med grunneiere rundt feltet 
I perioden 1976 til 1977 gikk laget i forhandlinger med alle de 9 grunneierne rundt feltet. Vi prøvde å få i stand minnelige 
avtaler om grunnervervelse med flest mulig av grunneierne, noe som heldigvis viste seg å gå relativt greit. Ekspropriasjon 
ville fort medført ytterligere forsinkelser for vår utbygging. 
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Anbud betongrør 
Anbudsmaterial for de omfattende betongrørleveransene sendte vi ut i september 1977. Disse leveransene omfattet 
blant annet 1767 meter betongrør og 1480 meter PVC-vannledning. Straume Rør og Betong A/S helt ute på Sotra viste 
seg å ha rimeligste pristilbud, til tross for at de måtte kjøre over både Sotrabrua og ta Askøy-fergen. Vi fikk priser med rør 
levert ute på feltet. Vi fikk innblikk i en del interessante leverandøravtaler og distrikts inndelinger ved disse 
anbudsrundene. 
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Anbud rør leveransene 
Anbudsmaterial for rør leveransene ble sendt ut i september 1977 og her ble Odd Andersen a/s på Minde engasjert. 
 

 

 

 

Andre leverandører fram til 1979 
De viktigste entreprenører og leverandører som ble engasjert var: 

• Alle felles arbeider måtte forsikres og her valgte vi Dovre Forsikringsselskap. Og deres forsikring ble anvendt ved 
et tilfelle ved Svein Bratlands skyting, der noen steiner traff taket på to hus nede i Gamlevegen. 

• Som leverandør for vannpumpe ble engasjert Vannrenseteknikk a/s. 
• Svein Bratland som skytebas. 
• Aleks og Eilif Midtun med Brøyt- og lastebil.  
• Frank Halvorsen med Menzi Munck.  
• Kåre Minde med Menzi Munck.  
• Fyllingen Maskinstasjon med Schaffel.  
• Mikalsen med beltemaskin.  
• Anton Olsen a/s bygget høydebassenget. 
• Askøy Brendsel a/s leverte veigrus og grøftesand. 
• Entreprenør med borerigg for utboring av parkeringsplass ved krysset. 
• Og tilslutt etter en anbudsrunde entreprenør som la oljegrus på alle de 1704 meter vei i feltet. 
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Salg av de 8 rekkehustomtene 
Forutsetningen helt fra begynnelsen var at de åtte rekkehustomtene skulle selges. For å få inn kapital i laget la derfor de 
åtte rekkehustomtene ut for salg og Hetlandhus A/S kom med høyeste pristilbudet til oss. Senere kjøpte Hetlandhus A/S 
også tomtene nr. 35 og 36, som ligger rett bak de åtte rekkehusene. Hetlandhus solgte senere disse to tomtene videre til 
eierne av de åtte rekkehusene, som ikke ønsket å få hus rett bak seg. 
 

 
Fra Selvbyggeren 
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Utbyggingsavtale med kommunen 
Utover sommeren og høsten i 1977 ble det forhandlet med Askøy kommune for å få på plass en utbyggingsavtale mellom 
ASL og kommunen om de økonomiske vilkårene for utbyggingen av Thorsenfeltet og om vilkårene for kommunens 
overtaking av felles anleggene — når feltet var ferdig utbygget. På disse forhandlingsmøtene møtte for ASL Otto Høvig 
og Dag Arne Danielsen. Vårt utgangspunkt var ihht. den gang gjeldende Plan- og bygningslov at kommunen var forpliktet 
å refundere til ASL en del av lagets utgifter med vei og vannledninger i feltet. Men hvor mye av dette kommunen skulle 
dekke, når tid og med hvilke beløp, krevdes det tre forhandlingsmøter med kommunes ledelse for å få avklart. At 
kommunen skulle dekke 100 % av ALS sine totale utgifter med både høydebasseng og pumpestasjon, var absolutt ikke 
gitt etter da gjeldende Plan- og bygningslov. Dette ble først avtalt i det siste møtet med ordfører Mons Espelid, slik som 
vist i pkt. 4a og b i kopi nedenfor. Feltets vanskelige forhistorie i det kommunale tomteselskapet nevnt foran, var nok en 
medvirkende årsak til dette. Utbyggingsavtalen kom endelig på plass 25.10.1977. 
 

 
Begynnelsen av referat fra det første forhandlingsmøte mellom ASL og Askøy kommune om utbyggingsavtale.  

Fra kommunen møte ordfører, rådmann og kommuneingeniør. 
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Den inngåtte utbyggingsavtalen mellom ASL og Askøy kommunen 
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Fellesområdet opp mot Storevarden 
Et år etter at utbyggingsavtalen av 25.10.1977 mellom ASL og kommunen var på plass, oppstod en liten disputt om vilkår 
for kommunens overtaking av lagets fellesområde på 15 mål som ligger øverst i feltet opp mot Storevarden. Etter at vi 
førte denne saken opp til kommunestyret, fikk laget medhold i at alle de 15 mål forble ASL sin eiendom. I denne 
forbindelse kan nevnes at laget i 2006 fikk tilbud fra en utbygger om å selge dette fellesområdet som råareal for fire 
millioner kroner. Dvs. 8 ganger mer enn de kr. 500.000 som  ASL i 1974 betalte til Askøy Tomteselskap for hele 
Thorsenfeltet med sine 90 mål.  
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Laget får innvilget fritak for merverdiavgift for alle våre fellesanlegg 
ASL søkte og fikk innvilget fritak for merverdiavgift for alle veier og fellesanlegg i hele feltet. Noe som sparte oss for å 
betale merverdiavgiften som den gang var på 20 % og som utgjorde et ikke ubetydelige beløp for oss. 
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Omfanget av fellesanleggene 
Nedenfor noen enkle oversikter som viser de omfattende fellesanlegg i feltet og som viser noe av årsaken til at arbeidene 
ble besluttet delt opp i tre arbeidsetapper. 
 
Arbeidet omfattet : 

• Opparbeidet 1704 meter vei – hvorav mye med dyp boring, samt med mange lange og høye 
forstøtningsmurer. (30 meter vei i gjennomsnitt på hver av de 56 på selvbyggerne.) 

• La ned 6745 meter vann- og avløpsledninger. (120 meter vann- og avløps ledninger i gjennomsnitt på hver av 
de 56 på selvbyggerne.) 

• To store felles slamavskillere nedenfor feltet.  
• Fundament for pumpehus og førte opp hus med trykkforsterker øverst i feltet. 
• Høydebasseng (Ble satt bort på anbud). 
 

 

Oversikt over de totalt 1704 meter veier i feltet. 
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Oversikt over de totalt 6745 meter vann- og avløps ledninger i feltet. 

 

 
Stipulering av to års fellesarbeid fra oppstart i juni 1977 til vi påregnet å kunne begynne på våre egne tomter. 
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Kladd for oversikten over ledninger i feltet. 
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Utlegg fram til 1. januar 1976 
Lagets utlegg fram til 1. januar 1976 var på totalt kr. 635.482 som vist på kopi under fra ASL sitt regnskap for 1977. 
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Utlegg fram til 1. januar 1977 
Lagets utlegg fram til 1. januar 1977 var på totalt kr. 663.636 som vist på kopi under fra ASL sitt regnskap for 1977. 
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1. arbeidsetappe fra 1. juni 1977 til 1. desember 1977 

Kostnadsoppsett for 1. arbeidsetappe 
Den 21. april 1977 fikk alle medlemmene tilsendt Masse- og kostnadsoppstilling for 1. arbeidsetappe. 
 
Denne første arbeidsetappen gikk fra der veien til feltet begynner i fylkesveien og opp til krysset i feltet. Totalt utgjorde 
dette 542 meter vei i seks meter bredde og med alle tilhørende grøfter. De første 330 meter vei var utenfor feltet og de 
siste 212 meter fra feltets sør grense og opp til krysset i feltet. Kalkylen gikk på at de som ville være "betalende 
medlemmer" på denne etappen måtte ut med kr. 7.060 mer enn de som var "arbeidende medlemmer".  
 
Det meldte seg syv betalende og 47 arbeidende medlemmer til den 1. arbeidsetappen 
 
Våren 1977 da anleggsstart nærmet seg, sendte styret ut til alle medlemmer et enkelt skjema for å kartlegge hvilken  
anleggskompetanse vi hadde i laget. At vi hadde forskalingssnekkere, jernbindere, rørlegger og elektriker innen laget var 
svært gledelig.  
 
Dette som var realiteten ved oppstart av vår 1. arbeidsetappe juni 1977 var at: 

• det ble som å starte opp et helt nytt entreprenørselskap  
• med 47 ansatte  
• alle nyansatte  
• svært få hadde kjennskap til anleggsbransjen fra før.  
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Masse- og kostnadsoppstillingen for 1. arbeidsetappe 
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1. arbeidsetappe starter opp 

 
Som det fremgår av lagoppdeling på 1. etappe var de aller fleste fra drabantområdene rundt Bergen, som Loddefjord, 

Fyllingsdalen og Åsane og kun fire av de 49 arbeidene medlemmer oppgir i 1977 adresse på Askøy. 
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De fire lagenes arbeidsdager på 1. arbeidsetappe. 
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Selvbyggeren viser på forsiden bilde fra den første samlingen på 1. arbeidsetappe i begynnelsen av juni 1977. 
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Omtale av feltet i Selvbyggeren i begynnelsen av juni 1977 

 
Ved oppstart i juni 1977 anslo vi som angitt ovenfor i Selvbyggeren at tilretteleggingsarbeidene fram til vi kunne begynne 
på egen tomt ville ta to år. Noe som i etterkant viste seg holde med kun tre måneders overskridelse, da vi 1. september 
1979 kunne begynne på våre egne tomter. 
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Omtale av Thorsenfeltet i BT. 
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Ny omtale av feltet i Selvbyggeren høsten 1977 da vi hadde jobbet i vel tre måneder. 
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Det ble etter hvert mange slike fergebilletter. 
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Slike timeoversikter ble fortløpende satt opp fra 1977 til 1979 av Tor Sponga.
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Start på selve arbeidet i Thorsenfeltet var tirsdag 31. mai 1977. De tre dagene 23., 24. og 25. mai hadde jeg møter med 
arbeidslagene og formennene, der vi gikk gjennom arbeidsplaner o.a. Ved start var våre første arbeidsbrakker, 
kompressorer og en del boreutstyr alt kjørt opp av blant annet Harald Hæve og Erik Ellertsen. Vi rigget til brakkene og 
begynte arbeidene i svingen rett øst for Anna Berntsen sitt hus.  For de 4 arbeidsbrakkene betalte vi totalt kr. 4.900, for 3 
kompressorer kr. 86.800, boreutstyr for  kr. 119.281 og luftrør for kr. 23.581 i 1977. 
 

 
 

Fra ASL's regnskap for 1977. 
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Opparbeiding av veier 
Totalt ble opparbeidet 1704 meter vei, hvorav mye med dyp boring, samt med mange lange og høye forstøtningsmurer. 
 
 

 
Harald Hæve og Arne Hope prøver å få start på en våre tre kompressorer. 
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Lagets Brøyt helt i begynnelsen av feltet. Vi hadde mye arbeid med den store veiskjæringen her. 

 

 
Samme sted i 2007. (Bemerk den langt dårligere standard på veibanen på fylkesveien i 2007 enn i 1977!) 
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Det var mye borearbeid med den høye veiskjæringen helt i begynnelsen av feltet, som vist på disse tverrprofilene. 

 

 
Samme veiskjæring i 2007, som vist på tverrprofiler ovenfor.
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Lagets lastebil og Brøyt ca. 200 meter oppe i feltet. Her er mye sprengstein som skal plasseres før det blir vei av dette. 

 

 
Samme sted i 2007.
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Lagets Brøyt i full sving ca. 200 meter oppe i feltet. 

 

 
Samme sted i 2007.

  DAD 30.06.2007. Side 75 av 172. 



 

Legging av rør 
Totalt ble det lagt 6745 meter vann- og avløps ledninger i og utenfor feltet. Av disse ble de 725 meter nedenfor 
fylkesveien lagt av kommunens folk. 

 
Betongrør heises ned i grøften i veien ca. 50 meter opp fra fylkesveien. Til venstre John Morvik og Asbjørn Pettersen. 

 

 
Samme sted i 2007. 
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Brøyten i arbeid i veien ca. 50 meter nedenfor krysset i feltet. 

 
 

 
Rørlegging i veien like nedenfor krysset i feltet. 
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På fylling på rør i veien rett nedenfor krysset i feltet. 

 

 
Brøyten i aksjon rett nedenfor krysset. 
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Alle betongrør måtte nøye tilpasses for å bestå kommunens forløpende trykkprøving. Til høyre Geir Storrø. 
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Kommunen trykkprøvde og kontrollerte fortløpende alle grøftestrekk, før grøftene ble gravd igjen.  

Her skjema fra en slik trykkprøving undertegnet av kommunens representant T.Hagen og Harald Skråmestø fra ASL.  
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I tillegg til trykkprøving leverte ALS kommunen detaljerte utmål av alle rørgrener, som nå er innlagt på digitalt kartverk. 
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Arbeidsbøker mellom lagene 
Alt fra oppstart av arbeidet i juni 1976 ble det etablert arbeidsbøker i brakkene, der arbeidslagene skrev beskjeder til 
hverandre. Nedenfor et par tilfeldig valgte sider fra disse arbeidsbøkene. 
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Fra arbeidsboken sommeren 1977 knapt en måned etter oppstart. 
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Over 100 bor 
Med tre kompressorer og borelag med 10-12 mann i aktivitet samtidig på kveldstid og langt flere på lørdager, var det 
behov for mange bor og av forskjellige lengder. Under er vist et lite utdrag av en lengre liste fra høsten 1978 over våre 92 
bor på 0,8 meter til 6,4 meters lengde. 12 bor til ble etter denne opptellingen kjøpt, slik at i slutten av 1978 hadde 104 bor. 
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En del bor ble satt fast under boring og et av disse er blitt stående i over 30 år, som et minne…. 
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Over 7300 m3 boret på første etappe 
Slik kladden min under viser, ble det bare på de seks første arbeidsmånedene våre i 1977 boret ut hele 7300 m3. 
Taes også underboringen med, blir det en god del mer. Som og vist varierte antall m3 fjell boret pr. arbeidet time noe. 
Dette var bl.a. avhengig av hvor kranglete fjellet var, slik det er beskrevet i arbeidsboken foran fra 25. juni 1977. 
 

 

 

 
Fra BT. Boring av veien et stykke nedenfor krysset. Midt på bildet Jan Inge Berge. 
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Over tre tonn dynamitt brukt seks første arbeidsmåneder i 1977 
Og som resultat av boringen av de vel 7300 m3 på første etappe, ble det kjøpt og brukt 3247 kg dynamitt og 500 kg glynit i 
samme periode, slik listene under viser. 
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Sluttavregningen 1. arbeidsetappe  
Den 30. november 1977 var 1. arbeidsetappe fullført. Sluttavregningen som ble sendt alle medlemmene 20. desember 
1977, viste at de betalende medlemmene hadde betalt kr. 6.967. Mens de 47 arbeidende medlemmene på etappen 
hadde jobbet i gjennomsnitt 230 timer hver til en timebetaling på 30,21 kr/time.  
230 timer på de seks måneder 1. etappe varte, utgjorde i gjennomsnitt vel 38 timer/måned pr. arbeidende medlem. 
 

 
Side en fra sluttavregningen for 1. arbeidsetappe.
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Utlegg fram til 1. januar 1978 
Lagets utlegg fram til 1. januar 1978 var på totalt kr. 1.157.457 som vist på kopi under fra ASL's regnskap for 1977. 
Av det var utlegg fram til 1. januar 1977 kr. 663.636 (av det tomtekjøp kr. 500.000) og utlegg i 1977 utgjorde kr. 493.820  
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Ekstraordinære generalforsamling 13. oktober 1977 

 
 
 
 

På ekstraordinære generalforsamling 13. oktober 1977 møtte 53 medlemmer opp og her  
ble sluttavregningen for 1. arbeidsetappe og kostnadsoppsett for 2. arbeidsetappe gjennomgått og godkjent. 
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Fra Selvbyggeren nr. 4 i 1977  
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2. arbeidsetappe fra 1. desember 1977 til 1. august 1978 

Kostnadsoppsett for 2. arbeidsetappe 
 

 
 
 
Denne etappen gikk fra til krysset i feltet til enden av vei 1 på toppen av feltet med 525 meter, samt hele vei 3 på 133 
meter, totalt 658 meter vei i 4 til 6 meters bredde og med alle tilhørende grøfter. Allerede 15. september 1977 fikk 
medlemmene tilsendt en "Masse- og kostnadsoppstilling" for 2. arbeidsetappe. Det meldte seg kun ett betalende medlem 
til 2. arbeidsetappe, resten av medlemmene ville være arbeidene. Så erfaringene fra den første arbeidsetappen, hadde 
tydeligvis ikke skremt medlemmene fra videre jobbing!  
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Et lite utdrag av kostnadsoppsett for 2. arbeidsetappe 

De arbeidene medlemmer måtte betale inn kr. 5.000  innen 1. februar 1978, mens de betalende ytterligere kr. 16.285. 
 
 

 
De arbeidene medlemmer ga beskjed om hvilke dager de ønsket å jobbe.  

Ut fra dette ble lagoppdeling for 2. arbeidsetappe satt opp, som vist på neste side. 
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Lagoppdeling for 2. arbeidsetappe. 

Lagoppdeling var satt opp ut fra når de arbeidene medlemmer hadde sagt de ønsket å jobbe.  
Fra og med 2. arbeidsetappe var det i tillegg til Borelag, nå også et eget Forskalingslag og et eget Rørleggingslag.  
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De tre borelagenes arbeidsdager på 2. arbeidsetappe. 
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2. arbeidsetappe starter opp 

 
Fra forsiden av Selvbyggeren nr. 1 i 1978 med Knut Eichner som sliper bor. 

  DAD 30.06.2007. Side 97 av 172. 



 

Framdriftsplan for 2. arbeidsetappe 
 

 
 

En kladd for en grov framdriftsplan på 2. arbeidsetappe og for resten av arbeidene. 
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Vintervær og rørlegging i vei 3 rett sør for krysset. I bakgrunnen ser vi brakkene som nå er flyttet opp til krysset. 

 

 
Samme sted i 2007.
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Svein Ellertsen steller med vår gamle Brøyt. Både vinteren 1977/78 og 1978/79 var kalde og snørike! 
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Veien videre oppover fra krysset er her ferdig avgravd og klar for boring.  
Arbeidslykter som vist midt på bildet ble mye brukt i mørke vinterkvelder. 

 

 
Samme sted i 2007 
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Brakkene ved krysset. Vei videre oppover fra krysset er blitt grovplanert og den lange muren er under oppføring. 

 
 

 
Samme sted i 2007.  

Bemerk den tette vegetasjonen som er kommet til på de 30 årene og som her helt skjuler den lange muren.  
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Steinar Stormark setter opp forskalling på vei muren rett ovenfor krysset. 

 

 
Vi måtte selv føre fram strøm til feltet i anleggsperioden. 
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Med boring fordelt over store områder, ble det etter hvert lange strekk med trykkluftrør. Her i svingen ca. 100 meter 

ovenfor fylkesveien. Fremst i bildet under bølgeblikkene, Andersens gamle brønn som vi erstattet med ny vannledning.  
 

 
Samme sted i 2007. 
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Grov framdriftsplan for 2. etappe. 

Denne hang i brakken og viste forløpende hvorledes vi lå an med arbeidet i forhold til oppsatt framdriftsplan og 
målsetning om oppstart på egne tomter etter to års fellesarbeid. Etter hvert som boringen gikk framover ble den røde 

søylen øverst overtegnet med svart. På første etappe ble det boret 7300 m3 , på andre etappe skulle bores 7300 m3 og for 
hele feltet skulle bores 21000 m3  slik som vist på den slitte og velbrukte framdriftsplanen ovenfor. 
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Sluttavregningen 2. arbeidsetappe  
Den 30. juli 1978 ble 2. arbeidsetappe avsluttet. Sluttavregningen som ble sendt medlemmene 20. august 1978 viste at 
det ene betalende medlemmet skulle betale kr. 10.885, mens de 58 arbeidene medlemmede på etappen hadde jobbet i 
gjennomsnitt 337 timer hver til en timebetaling på 32,30 kr/time.  
337 timer på de 8 månedene utgjør i gjennomsnitt vel 42 timer/måned pr. arbeidende medlem. 
Dette utgjorde vel 2 kr/time og 4 timer/måned mer enn på den første etappen. 

 
Side en fra sluttavregningen for 2. arbeidsetappe. 
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Timetall fra juni 1977 til juli 1978 for for 1. og 2. etappe 
 

 
 

Oversikt over utførte timeverk fra juni 1977 til juli 1978 for 1. og 2. etappe 
På ekstraordinære generalforsamling 8. september 1978 ble denne oversikten utlevert og gjennomgått. 
Som vist svinger gjennomsnitt timer på måned for de arbeidende medlemmer på kveldslagene (c) fra lavest 32 timer pr. 
måned i juni i 1977 til høyest 49 timer pr. måned i april i 1978. (Årsak til differanse på to timer mellom snitt timetall her og 
refererte sluttavregninger for de to første etapper, er at i oversikten her er ikke anleggsleders timetall medtatt.) 
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Generalforsamling 3. mai 1978 

 
Innkalling til generalforsamling 3. mai 1978 

 

  DAD 30.06.2007. Side 108 av 172. 



 
Revisors beretning for ASL sitt regnskap for 1977 
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ASL sitt regnskap for 1977 
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3. arbeidsetappe fra 1. august 1978 til 1. september 1979 

Kostnadsoppsett for 3. og siste arbeidsetappe 
Den 30. juli 1978 ble 2. arbeidsetappe avslutt og de felles arbeidene som da gjenstod gikk inn i den 3. og siste 
arbeidsetappen, som varte fra 1. august 1978 til 1. september 1979. 
Pga. at en da 3. arbeidsetappe ble startet opp var svært usikker på hvor mye av fellesarbeidene laget kom til velge å 
sette bort på anbud, ble det kun laget en ca. pris for de som ville være betalende medlemmer her. 
Den ble satt til kr. 15.000 og så med en avregning på 35 kr pr. time i når 3. arbeidsetappe var fullført i september 1979. 
 

Ordinær generalforsamling 3. mai 1978 og ekstraordinære 2. juni og 8. september 1978 
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Referat fra ekstraordinære generalforsamling 8. september 1978 hvor 52 medlemmer var tilstede. 
Her ble sluttavregningen for 2. arbeidsetappe, kostnadsoppsett for 3. arbeidsetappe og reglene for tomtetrekning 
gjennomgått og alt ble enstemmig godkjent. 
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Kostnadsoppsett for 3. arbeidsetappe 

Dette ble enstemmig godkjent på ekstraordinære generalforsamling 8. september 1978 med 52 medlemmer tilstede. 
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3. arbeidsetappe starter opp 

 
Lagoppdeling for 3. arbeidsetappe 

Fra 2. etappe hadde vi i ASL med oss tre medlemmer med innvandrerbakgrunn, to kom fra Pakistan og en fra Sri Lanka. 
Og på slutten av 3. etappe kom det med en til fra Pakistan. 

Samarbeidet på tvers av forskjellig etnisk bakgrunn og religion fungerte kjempeflott! 
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De tre lagenes arbeidsdager på 3. arbeidsetappe. 
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Boring i enden av vei nr. 2, som senere fikk veinavnet Rindane.  

 

 
Samme sted i 2007.
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Brakkene flyttes ned på lekeplassen ved hjelp av vår traktorgraver. Tor Sponga tar en liten pust i bakken. 

 

 
Samme sted i 2007. 
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Tor Sponga og Knut Stensvaag flytter arbeidsbrakkene våre ned fra krysset til lekeplassen. Dette var tredje og siste sted 

brakkene stod. Først var de nede ved Anna Berntsen, så i krysset, for så å ende på lekeplassen. 
 

 
Knut Stensvaag måker snø av taket på brakkene. Både vinteren 1977/78 og 1978/79 var kalde og snørike
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Brakkene er kommet ned på lekeplassen med god hjelp av vår traktorgraver. På styremøte 29.08.1978 vedtok styret å  
kjøp en traktorgraver av type John Deere 400 A 1973-modell, importert fra England for den nette sum av kr. 85.680. 

 

 
Samme sted i 2007. 
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Fra BT 23.10.1978. 

Siden noen trakk seg under lagets arbeid, ble det i 1978 annonsert etter nye medlemmer. 
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Ordinær generalforsamling 21. mars 1979 
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Som referatet her fra Ordinær generalforsamling 21. mars 1979 viser, så var det mange saker opp til behandling. 
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Ekstraordinær generalforsamling 27. juni 1979 
 

 
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i ASL  27. juni 1979 
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Malen for de likte skjøter for alle tomter i feltet.  

Disse var vedlagt innkallingen til ekstraordinær generalforsamling i ASL 27.juni 1979  
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Fra referatet fra ekstraordinær generalforsamling i ASL 27.juni 1979  
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Diskusjonen om å avslutte lagets fellesarbeider 1. september 1979 
Det var i 70-årene kraftig prisvekst. Fra 1979 til 1982 økte prisene samlet sett med vel 40 prosent og med en årsvekst fra 
1980 til 1981 på 13,7 prosent som en topp. Nød løsningen ble lønns- og prisstopp. Regjeringen fastsatte prisstopp fra 10. 
februar 1978 til 31. desember 1979.  
 
På ekstraordinær generalforsamling i ASL 27. juni 1979 ble medlemmene bl.a. ut fra denne situasjonen enige (med 46 
mot 7 stemmer) om at laget skulle avslutte sine fellesarbeider 1. september 1979, slik at medlemmene som ønsket kunne 
begynne på egen tomt og eget hus.  
 
Vurderingen fra styret bak denne anbefalingen var at når prisstoppen ble opphevet 31.12.1979, ville det slå så negativt ut 
på den enkeltes huspris at det ikke ville være regningssvarende å forlenge lagets felles arbeids periode.  
Alternativet som ble lagt fram var å sette fellesarbeidene som gjenstod pr. 1. september 1979 ut på anbud, slik som nevnt  
i sak 3 i referatet ovenfor.  
 
Byggekostnadsindeks for eneboliger over grunnmur viste seg også å øke kraftig så snart prisstoppen ble opphevet 
31.12.1979. Fra januar 1980 til juni 1980 steg byggekostnadsindeks for eneboliger over grunnmur med 6.9 prosent.  
Og 6,9 prosent på en kontrakt sum på det som da var en vanlig ferdighuspris "over grunnmur" på kr. 250.000 inkl. mva, 
blir kr. 17.250. Og det utgjorde ca. tre gjennomsnittlige utbetalte netto måneds lønninger etter 1979 nivå.  
Og med kontrakt med ferdighusfirma om fast pris så snart grunnmuren var klar, ble det mange som unngikk de største 
prisstigningene utover i 1980. For fra juni 1980 til desember 1980 steg samme indeks med ytterligere 4.0 prosent.  
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Overgang til nytt styre. 
Styret som ble valgt fra slutten av 1974 – og som bestod av Tor Sponga (formann), Oddvar Nes, Magne Fjærestad, Erik 
Ellertsen og Dag Arne Danielsen - satt i fire år fram til september 1979 da feltet var så ferdig utbygg at kommunen ga 
klarsignal for oppstart med arbeider på den enkeltes tomt. For å oppnå best mulig overgang mellom det gamle styret  og 
det nye styret, tiltrådde fra april 1979 to nye styremedlemmer (Geir Storrø og Rolf Holgersen) det gamle styret  og satt 
sammen med tre fra det det gamle styret fram til høsten 1977, da det nye styret overtok helt. 
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Fra 1975 til 1980 kr. 64.636 pr. medlem i gjennomsnitt i samlede utgifter  
Som det fremgår av kopi under fra ASL sitt regnskap for 1979 så var lagets samlede utgifter: 

• For hele 1979 på kr. 1.441.485 – dvs. kr. 23.250 pr. medlem i gjennomsnitt. 
• Fra oppstart i 1975 til 31.12.1979 totalt på kr. 3.990.516 – dvs. kr. 64.636 pr. medlem i gjennomsnitt. 

Da regnet ut fra 62 medlemmer, som angitt i pkt. 11 d i referat foran fra generalforsamlingen 21. mars 1979. 
Bemerk og at selv om ca. kr. 280.000 i refusjon fra kommunen er regnet inn i dette regnskapet for 1979, så kom endelig 
sluttavregning og tilbakebetaling fra Askøy kommune ihht. utbyggingsavtalen først i 1982, som vist senere her. 
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Revisors godkjenning av regnskapet for 1979. 
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Med alle veier og grøfter ferdig utskutt i 1979 og ingen vegetasjon til å skjule fyllinger, satte vi tydelige spor i terrenget.  
 

 
Men som bildet her fra 2005 viser, vokste det etter hvert opp busker og trær som i dag skjuler de samme fyllingene. 
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Sluttoppgjør for alle arbeider 

Oppsummert 
• a) Utført arbeid : Sum alle tre arbeidsetapper 1 269 timer til en verdi av kr. 42.403 i 1980 kroner. 
• b) Kontant utlegg : I alt ca. kr. 50.000 ved gjennomsnittlig arbeidsinnsats. (I BT-artikkel høsten 1980 vist litt 

nedenfor, angir daværende styreleder i ASL Geir Storrø - som selv var arbeidende medlem på alle tre etapper - 
sine kontant utlegg til ca. kr. 50.000  med gjennomsnittlig arbeidsinnsats. Bemerk og at de siste tilbakebetalinger 
til ASL fra Askøy kommune etter utbyggingsavtalen først i 1982, som og vist litt nedenfor) 

• c) Endelig sluttstrek : Tilbakebetaling av overskudd 10.000 kr/medlem ved avvikling av ASL på 90-tallet, pluss 
ca. 8.000 kr/medlem ved salg av tomt 35 og 36 i 2005, samt verdi ca. 50.000 kr/ medlem for 15 mål fellesområde. 

Sum for alle tre arbeidsetapper 
Sluttavregningen 1. arbeidsetappe.  

• Denne etappen gikk fra 1. juni 1977 til 30. november 1977. 
• Sluttavregningen viste at de betalende medlemmer hadde betalt kr. 6.967 i tillegg til det de arbeidene betalte.  
• Mens de 47 arbeidene medlemmer jobbet i gjennomsnitt 230 timer hver til en timebetaling på 30,21 kr/time.  
• 230 timer på de 6 månedene 1. etappe varte, utgjorde i gjennomsnitt 38 timer/måned pr. arbeidene medlem. 

 
 
Sluttavregningen 2. arbeidsetappe.  

• Denne etappen gikk fra 1. desember 1977 til 30. juli 1978. 
• Sluttavregningen viste at det ene betalende medlemmer betalte kr. 10.885 i tillegg til det de arbeidene betalte.  
• Mens de 58 arbeidene medlemmer jobbet i gjennomsnitt 337 timer hver til en timebetaling på 32,30 kr/time.  
• 337 timer på de 8 månedene utgjør i gjennomsnitt 42 timer/måned pr. arbeidene medlem. 
• Dette utgjorde vel 2 kr/time og 4 timer/måned - mer enn på 1. etappe. 

 
 
Sluttavregningen 3. arbeidsetappe.  

• Denne etappen gikk fra 1. august 1978 til 30. august 1979. 
• Sluttavregningen viste at arbeidene medlemmer jobbet i snitt 702 timer hver til en timebetaling på 35,00 kr/time.  
• 702 timer på de 13 månedene utgjør i gjennomsnitt 54 timer/måned pr. arbeidene medlem. 
• Dette utgjorde vel 2,70 kr/time og 12 timer/måned - mer enn på 2. etappe. 

 
 
Sum for alle 3 arbeidsetapper fra 1. juni 1977 til 1. september 1979.  
1. arbeidsetappe : 230 timer med 30,21 kr/time = kr.  6.948 
2. arbeidsetappe : 337 timer med 32,30 kr/time = kr. 10.885 
3. arbeidsetappe : 702 timer med 35,00 kr/time = kr. 24.570 
Sum for alle 3 arbeidsetapper = 1.269 timer til en verdi av kr. 42.403 i 1980 kroner.  
 
Når en i 2007 skal se tilbake på timelønn for de tre arbeidsetappene fra 1977 til 1979 med et gjennomsnitt 33,42 kr/time, 
må en samtidig ta hensyn til at gjennomsnittlig brutto timelønnen i industrien i samme tidsperiode var på 35,90 kr/time iflg. 
Statistisk sentralbyrå.  
 

Endelig sluttstrek 
Når endelig sluttstrek skal settes for medlemmene av ASL og medlemmenes totale kostnader for utbyggingen av 
Thorsenfeltet, må også følgende taes med dette i slutt regnestykket, i tillegg til ovennevnte : 

• Tilbakebetaling av overskudd på 10.000 kr/ medlem - ved avvikling av ASL på 90-tallet. 
• Tilbakebetaling av overskudd på ca. 8.000 kr/ medlem - ved salg av tomt 35 og 36 i 2005. 
• Verdi på ca. 50.000 kr/ medlem - for fellesområdet på 15 mål ved Storevarden. (Verdi ut fra tilbud laget fikk i 

2006 fra en utbygger.)  
 
 
 



Andre aktiviteter i regi av ASL i perioden 1977 —  1979 

Vi fikk innlagt to ekstra tomter på feltet 
Vi fikk godkjenning til å legge inn to ekstra tomter på et ubrukt arealet sør i feltet (tomt nr. 70 og 71) rett ovenfor 
fotballbanen. På denne måten fikk laget inn salgsinntekter for to ekstra tomter, på en sårt tiltrengt anleggskonto. 
 

 
 

Møte for å trekke tomter 
Fredag 8. september 1978 ble det avholdt medlems møte i Nye Folkets Hus i Allehelgensgate 5 for ASL, for å foreta 
loddtrekning av tomter. Trekningen ble gjennomført i to puljer, ved at de som var kommet inn helt på slutten av 
anleggsperioden trakk i 2. pulje. Sammen med lagets opplegget for selve tomtetrekningen, var det og en beskrivelse av 
de tekniske fellesanlegg for de 71 tomtene i feltet. Nedenfor følger kopi av selve innkallingen til medlemsmøte 8.09.1978 
med vedlegg. 
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Medlemmenes bygge sak og pristilbud fra ferdighusleverandører 
I begynnelsen av februar 1978 gikk laget ut til alle ferdighusleverandører i bergensområdet og ba de gi oss pristilbud med 
angitt rabatt i forhold til de prisliste disse leverandører hadde ute på markedet. Hele 17 leverandører svarte oss og vi 
oppnådde på denne enkle måten at medlemmene fikk fra 5 –15 % prisavslag på leverandørens åpne prislister, avhengig 
av antall hus som ble kjøpt i feltet fra de enkelte firma.  
På et medlemsmøte i slutten av november 1978 ble det gitt orientering om dette og om den enkeltes byggesak i 
kommunen, finansiering, o.a.  
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Fra Selvbyggeren nr. 2 1978 
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Fra Selvbyggeren nr. 2 1978 
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Medlemmene får skjøte og målebrev på egen tomt 
Alle medlemme fikk utlevert skjøte og målebrev på sine tomter på møte i lokalene til Høvig Selvbyggerorganisasjon i 
Dræggsalmenning 36 i midten av 1979. Like skjøter for alle medlemmene ble satt opp, med bl.a. henvisning til servitutter 
med pliktig medlemskap i Velforeningen. Og en kontrakt lik servituttene ble underskrevet av hvert enkelt medlem ved 
utlevering av skjøtet. Alt dette slik som godkjent på ekstraordinær generalforsamling 27. juni 1979. 
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Leie av boreutstyr og salg av utstyr 
De ble avtalt at de som ønsket kunne få leie lages boreutstyr ved boring på egen tomt. Men siden alle startet boring av 
sine tomter samtidig, fastsette styre at utleie skulle skje etter ansiennitet — fastsatt ut fra antall utførte timer for laget. 
I juli 1979 sendte styret ut orientering til alle medlemmene om å komme med pristilbud på lagets utstyr. Og som vist under 
var listen lang og inneholdt alt fra Brøyt til sirkelsager. 
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Laget etterlyser bedre vei fram til feltet 

 
Fra Morgenavisen 16.08.1979. Bildet viser begynnelsen av vei nr. 4, ca. 200 meter ovenfor krysset. 

Våre henvendelser til kommunen og Hordaland vegkontoret, resulterte i at veikontoret utvidet daværende fylkesvei fra 
feltets begynnelse og opp til Romarheimskrysset tidlig på 80-tallet. Mens kommunen som skulle stå for utvidelsen av den 
kommunale veien fra Romarheimskrysset og ned til Florvåg, først fikk dette arbeidet utført helt på slutten av 90-tallet. 

 

 
Samme sted som på bilde i Morgenavisen i 2007. 
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Byggestart på egen tomt 1. september 1979 

 
 

Fra Selvbyggeren 
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Innkjøp til arbeider på egen tomt og eget hus 
Etter 1. september 1979 begynte vi å jobbe og bruke penger på egen tomt og eget hus. 
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Vi begynner å få opp grunnmurene 
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Fra Askøy Tidende. 
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Fra Askøy Tidende. 
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Vi begynner å flytte inn fra juni 1980 
 

 
Fra BT. 

 

 
Samme sted som på bildet i BT i 2007. 
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Fra Askøy Tidende 12. juni 1980. 
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Fra Askøy Tidende 17. juni 1980. 
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Uenighet om veinavn 

 
Fra Askøy Væringen 25. september 1981. 
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Avslutning av utbyggingsarbeidene og overlevering av feltet til Askøy kommune 
I 1982 ble siste restarbeider på feltet avsluttet og avregning kunne foretaes i forhold til utbyggingsavtalen av 25.10.1977 
med Askøy kommune. 
 

 
Fra ASL sitt brev til Askøy kommune vedrørende vår avregning ihht. den inngåtte utbyggingsavtalen fra 25.10.1977. 

 

 
Fra Askøy kommune sitt svarbrev på vår avregning av utbyggingsavtalen av 25.10.1977. 
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Opprettelse av Thorsenfeltets Velforening  27. april 1982 
På konstituerende generalforsamling 27.april 1982 ble Thorsenfeltets Velforening opprettet og de overtok 
driftsoppgavene fra ALS ihht. de tinglyste servituttene for feltet. Disse driftsoppgavene bestod de første årene å 
vedlikeholde (tømme) de to felles slamavskillerne for feltet, samt vedlikeholde lekeplasser og fotballplass.  
Askøy kommune overtok etter hvert vedlikeholde av også de to slamavskillerne. 
 

 
Fra statuttene for Thorsenfeltets Velforening. 
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Avvikling av A/L Askøy Selvbyggerlag 
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Referat fra generalforsamlingen i 1982 for A/L Askøy Selvbyggerlag. 

 
Etter opprettelsen av Thorsenfeltes Velforning i 1982, var A/L Askøy Selvbyggerlag under avvikling. Avviklingsstyret 
bestod av følgende fem : Gunnar Svendsen, Eirik Storvestre, Tore Feness, Knut Eichner og Arne Hope. Gunnar 
Svendsen flyttet fra feltet på 90-tallet, men de fire andre fortsatt bor i feltet i 2007. Men avviklingsstyret som ble valgt i 
1982 måtte fortsette å sitte fram til de to siste tomtene (nr. 46 og 47) ble solgt i juli 2005 til Svan & Bolig a/s for kr. 
500.000. Se punkt 6 e i referatet ovenfor fra generalforsamling 24. april 1983 der disse to tomtene er omtalt.  
 
I 2005 fikk avviklingsstyret i ASL et tilbud fra en utbygger om man ønsket å selge fellesområdet på ca. 15 mål opp mot 
Storevarden og som Velfornings medlemmer ihht. servituttene eier i felleskap, for ca fire millioner kroner. Det tilbudet ble 
korrekt videresendt til Velforeningen for avstemming der, ihht. de tinglyste servituttene for feltet. Velforeningens 
medlemmer sa deretter ved en skriftlig forespørsel i juni 2007 med stort flertall nei til et slikt salg av dette fellesområdet.
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Otto Høvig får i 2003 tildelt Kongens fortjenestemedalje 
Otto Høvig startet opp sin selvbyggerorganisasjon i 1967 og i mars 2003 fikk han tildelt Kongens fortjenestemedalje i 
sølv, for sin mangeårige innsats for selvbyggerideen. Overrekkelsen ble foretatt i styrerommet i Bergens Tidende av 
fylkesmann Svein Alsaker. Til stede ved overrekkelsen var bl.a. ordfører Ingmar Ljones, tidligere boligsjef i Bergen Olav 
Onstad og BT-redaktør Einar Hålien. Tor Sponga og Dag Arne Danielsen var tilstede som representanter for ASL og 
selvbyggerlagene i Høvig Selvbyggerorganisasjon. De to ga blomster til Otto Høvig fra ASL og frambrakte sin takk på 
vegne av alle medlemmene. 
 
 

 
Fra BT. 
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Oversikt i Selvbyggeren 

 
Thorsenfeltet var et av Høvig Selvbyggerorganisasjon sine klart størst byggefelt. Otto Høvig uttalte da vi i 1980 var ferdig 
med utbyggingen, at det neppe kom til å bli andre byggefelt i hans organisasjons regi som var så omfattende både i 
størrelse og i graden av egeninnsats. I realiteten startet ASL kun med en uferdig reguleringsplan og fra der bygget vi 
feltet med 71 tomter ferdig ut. Dette viste seg i etterkant at Høvig fikk rett i at de byggefelt organisasjon senere bygget ut, 
både var mindre i størrelse og langt mindre i graden av medlemmes egeninnsats ved opparbeidelsen av tomtefelt og 
selve husbyggingen. 
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Fra BT. 

 
Otto Høvig ga ved flere anledninger uttrykk for at ASL sin vellykkede utbygging av Thorsenfeltet, medførte at han senere 
ble tildelt mange nye selvbyggerfelt både på Askøy og i Bergen. Høvig fortalte oss at fra toppen av rådhuset i Bergen 
kunne man helt tydelig se Thorsenfeltet og han var ikke rent lite stolt over at det var hans organisasjon som hadde bygget 
det ut. Et byggefeltet som det kommunale A/S Askøy Tomteselskap i 1971 hadde skrev om i sin årsmelding:   
Et par interessenter har vært i bildet med sikte på overtakelse av eiendommen for utbygging. Disse forhandlinger har 
imidlertid ikke ført til noe resultat, antakelig fordi de samme interessenter er kommet til samme konklusjoner at  
en utbygging av feltet vil bli meget problematisk. 
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Fra BT. 

I anledning av at Otto Høvig våren 2003 fikk Kongens fortjenestemedalje, hadde BT omtale av noen av Høvig sine 
byggefelt. Det var i den forbindelse Høvig selv som ønsket at BT da skulle lage en reportasje om utbyggingen av 
Thorsenfeltet. 
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Dag Arne Danielsen gratulerer Otto Høvig med Kongens fortjenestemedalje våren 2003. 

A/L Askøy Selvbyggerlag sendte inn forslag på denne svært velfortjente utmerkelsen til Otto Høvig! 
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Dagens status for områdene rundt Thorsenfeltet 
Askøy kommunestyre vedtok 21. juni 2007 kommuneplanens arealdel for perioden 2006-2018. I den vedtatte planen er 
områdene både sør og nordvest for Thorsenfeltet regulert som LNF-områder (landbruk-, natur- og friluftsområde) med 
særskilt vekt på friluftsinteressene i dette området – som vist på kopien under av den vedtatte planen.  
I tekstdelen til kommuneplanens arealdel heter det i pkt 2.6.4 "Markagrense. ”Marka” brukes ofte som en felles 
betegnelse på by- og tettstednære friluftsområder. Spesielt i sørlige deler av Askøy er det stort byggepress, og en 
permanent grense mellom byggeområder og natur- og friluftsområder, kan være et verktøy for å bevare slike viktige 
områder. Med det bør i alle fall i utgangspunktet større boligutbygginger være lite sannsynlig i dette området - i 
overskuelig framtid.  
  

 
 
 

 
 

Rindanefeltet rett øst for Thorsenfeltet ble også regulert i 1977 og der blir tomtene annonsert for salg i 2007. 
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Men jammen var det vel verd en del problemer og betenkeligheter! 
 
 

 
 

 
 

I årsmeldingen for det kommunale A/S Askøy Tomteselskap for 1973 het det om Thorsenfeltet : 
 

"Eiendommen som er på ca. 90 da. ble ervervet av tomteselskapet i 1964. Senere er det foretatt flere vurderinger med 
sikte på utbygging av tomtefeltet, utredninger som alle ga til resultat at feltet ville bli meget kostbart å tilrettelegge. 
Fra kommunens side er det underhånden gitt uttrykk for at man gjerne så at det ble realisert en bebyggelse i 
Thorsenfeltet.  Styret så imidlertid fortsatt engasjement fra selskapets side i en utbygging av feltet som en meget tvilsom 
sak rent økonomisk. Tomtefeltet ble derfor overdratt som rå areal til Askøy Selvbyggerlag for selvkostpris. Kjøperne er 
gjort kjent med de problemer og betenkeligheter styret har hatt når det gjelder tilretteleggingsarbeidene i feltet." 
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