
 

 

 

Til naboer  

Stavanger, 25.01.2022 

 

Bygging av Ankeret – Havneparken. 

Backe Rogaland AS er valgt som totalentreprenør av Solon Eiendom til å bygge det nye 

boligprosjektet Ankeret som består av 71 leiligheter og 1500 kvadratmeter næringsarealer.  

Prosjektering og salg er godt i gang, samt at den eldre bygningsmassen skal være ferdig revet 

ila. januar. I februar planlegger vi å starte opp med grave- og pelearbeidene. Grave- og 

pelearbeidene vil nok dessverre føre med seg noe støy og rystelser. Pelearbeidene vil bli 

gjennomført på anslagsvis 50 dager, med forbehold om at arbeidene går som planlagt  

Backe Rogaland vil fortløpende informere om hva som skjer på byggeplass når vi ser det kan 

være av interesse for nabolaget rundt. Denne informasjonen vil blir lagt ut på våre prosjekt 

hjemmesider. Der kan du også legge inn at du ønsker å abonnere på nyheter, da vil du få en e-

post hver gang det legges ut ny informasjon. 

Gå inn på lenke under og registrer deg. Du finner skjema under fanen: Aktuelt 

https://ankeret.backe.no/ 

Spørsmål og tilbakemeldinger kan du gjøre via skjema på inngangssiden. 

 

Med vennlig hilsen 
Backe Rogaland AS 
 
 
 
Roy Kato Torland 
Prosjektleder 
 
 
Backe Rogaland er en lokal totalentreprenør som har hele Rogaland som arbeidsområde.  Vi prosjekterer, 
bygger og rehabiliterer boliger, næringsbygg, idrettshaller og skoler for privat og offentlig sektor. Selskapet 
er kjent for å levere svært god kvalitet til fornøyde kunder. I Backe tror vi på lokal kunnskap og nærhet til 
prosjektene, og vi er opptatt av bærekraft og ryddighet i alle ledd.  
 
Backe skaper verdi i små og store samfunn gjennom entreprenørvirksomhet, prosjektutvikling og 
eiendomsforvaltning. Backe rigger seg for fremtiden med stor satsning på digitalisering, kompetanse og 
bærekraft og har store ambisjoner for fremtidens byggenæring. Med de samme grunnverdiene som for 75 
år siden, er det å være faglig dyktig, ærlig og ambisiøs godt forankret i bedriftskulturen. Konsernet omsatte 
i 2020 for ca. 4,5 milliarder kroner og har nærmere 800 medarbeidere over hele landet.. Les mer på 
backe.no. 

https://ankeret.backe.no/

