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Forret ningsadresse og virksomhet ens art :

Melhus Utviklingsarena as ble et ablert i 2008, som Melhus Næringsareal as. Selskapet bytt et

navn i forbindelse med f usjonsprosess og omorganisering 1 2017/ 2018

Melhus Utviklingsarena as er heleid av Melhus Kommune, og har forret ningsadresse i

Melhus.

Selskapet s virksomhet er afina nsiere, legge t il rette for, bygge ut, samt utvikle næring og

areal for bolig og næring i Melhus Kommune.

ytre mili:

Virksomheten har ikke drift som påvirker det yt re miljøet .

Arbeigdsmilj ;

Arbeidsmiljøet er godt i Melhus Utviklingsarena as, ingen indikasjon på noen form for

utfordringer på dett e området .

Likest illing:

Det er en mann ansatt i selskapets administ rasjon.

Styret er sammensatt av t re menn og t o kvinner. Det anses ikke avere behov for a
iverksett e t iltak på dett e området .
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k onomi :

Året s regnskap viser et ordinært resultat, overskudd på + kr 359.446,- ett er skatt , det te

foreslår styret overført t il annen egenkapital.

Vi er godt rigget for selskapets oppgaver innen nærings-areal-utvikling, og med fortsatt

muligheter for t ilfredsst illende gevinst .

Drif tsmessig er året brukt til a fa solgt og klargjort infrast rukt ur i området Skjerdingst ad

Næringspark, her er det en t omt igjen som ikke er kont rahert .

Vi har også avtalt gjenkjøp av området som RAM LO har brukt t il grus-produksjon på Hofstad.

Det er stor interesse for dett e arealet . Arealet i Hofst ad Næringspark som blir ledig nar E-6 er

ferdig blir disponibelt for oss i 2022, det er ca 25 mål

Vi har også gått inn i samarbeid med Mel hust unet AS om en tomt på dett e området. Det

gjelder tomta nord-vest på dett e området . Rett ved undergangen for j ernbanen.

Melhus Sør Næringspark, (bilpressa-området ) her er det fort satt masse arbeid med området .

Det vil fort satt t a litt t id før vi får klart dett e området, men det blir et ganske st ort felt .

Nærhet en til E-6, krysslsni ng og de andre næringsparkene gjør nok dett e området også

att rakt ivt .

Den økonomiske sit uasjonen i selskapet er stabilt , styrket og t rygt . Derfor vil vi fortsatt være

en vikt ig padrivende akt r for utvikling i kommunen.

St y ret har stor t ro på fortsatt stor t ilgang av arbeidsplasser inn i kommunen, i våre

ut v iklingsprosjekter.

Fort satt drift :

Det er også i 2021 vært j obbet for a sikre omrader/ eiendomme r som vi skal utvikle videre.

Melhus Utviklingsarena as har i 2021 t att et ekst ra skrit t i utviklingssammenheng ved a ga

inn i samarbeidet med Melhust unet .

Når det gjelder COVID-19, har styret vurdert dett e t il a ha veldig begrenset påvirkning på vår

drif t .

Forut set ninger for videre drift er i høyeste grad t il st ede.

St y ret mener årsregnskap og årsrapport viser ett rettvisende bilde, og gir t ilst rekkelig

info rmasjon om årets drift .

Melhus den 27. mai -2022

Ove Eggen, styrelederwe,,




