
Kontakt våre meglere for ytterligere informasjon om våre objekter: 

Eivind Aursøy
E-post: eivind@real.no
tlf direkte: 6791 7655, 
alt. mob. Tlf: 900 39 300. 



Ingar Finstuen
E-post: ingar@real.no

tlf direkte: 6791 7656,
alt.mob. Tlf: 977 12 353.



Daglig /faglig leder
Statsaut. eiendomsmegler MNEF

Roger Kringlen
E-post: roger@real.no 
tlf: 67 91 76 54, 
alt. mob. Tlf: 90696033.

Nina Sillibakken
E-post: nina@real.no

tlf direkte: 67 91 76 52, 
alt. mob. Tlf: 90 20 66 41. 
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Næringseiendommer fra REAL EIENDOMSMEGLING AS. Utg. 1 - juni/jul i  2003

Eiendomsmarkedet på Romerike
Det er med stor glede vi nå kan presentere vårt eget
bilag med ledige lokaler og eiendommer på Romerike.
Dette bilaget distribueres til 5.400 registrerte selskaper
og forretningsdrivende på Romerike. Vår intensjon er
at bilaget skal følge hver utgave av bladet
NæringsEiendom for fremtiden. Bilaget vil inneholde
redaksjonelt stoff om markedet for næringslokaler på
Romerike og vil også inneholde ett utvalg av de eien-
dommer og lokaler REAL EIENDOMSMEGLING AS til
enhver tid har inne for salg og utleie.

I vår første utgave tar vi for oss en status vedrørende dagens
Romerike-marked for kontorarealer:

På hele Romerike er det i dag flere tusen kvm med ledige kontor-
lokaler. Markedet her er som i landet for øvrig, og kanskje Oslo-
området spesielt, preget av stadig utbud av nye lokaler i marke-
det.  

Den nedre delen av Romerike er det området som har flest ledi-
ge arealer, da det er her de fleste utleiearealene befinner seg.
Stadig flere bedrifter legger ned, eller reduserer sin virksomhet.
Dette gir stort utbud av kontorlokaler. Det er fremleieforholdene
som skaper det største presset i leieprisene. Fremleiere er i
hovedsak kun opptatt av å begrense sin tap, og har i utgangs-
punktet mer "å gå på" enn gårdeierne. Som en konsekvens av
dette presses også gårdeiere til å redusere sine leiepriser, og
dette trekker markedet ned.

I tillegg er igangsatt en rekke nybyggingsprosjekter som det fort-
satt er ledige arealer i.  De av disse nybygde arealene som det
er tegnet kontrakter på vil gi nye ledige "gamle" lokaler andre
steder på Romerike ved at man flytter leietakeren over i de nye.

På Romerike har det alltid vært vanskelig å finne "eksterne" leieta-
kere.  Vi mener da leietakere som ikke har hatt tilhold på Romerike
fra før.  En viss bedring merket vi i forbindelse med Gardermo-utbyg-
gingen, hvor leietakere som tidligere hadde hatt tilhold på bla annet
"Fornebu-landet" i stedet for etablerte seg her - men vi er alle kjent
med hvordan flyplassaktivitetene har blitt redusert med de konsekven-
ser dette har medført for arealkapasiteten.

Med utgangspunkt i det markedet som vi her har redegjort for er vi
av den oppfatning at det fortsatt vil gå noe tid før markedet igjen er
i balanse. Men vi har faktisk merket en tiltagende etterspørsel etter
kontorlokaler gjennom de siste månedene. Om denne trenden fortset-
ter ser vi ikke bort i fra at man igjen vil få en økende tendens i leie-
nivåene. 

I neste utgave av REAL-NYTT vil vi ta for oss utleiemarkedet for lager-
og verkstedslokaler.

EEiivviinndd AAuurrssøøyy

Real Eiendomsmegling AS holder til i Solheimveien 112 på Skårer.

Statsaut. eiendomsmegler MNEF Megler Megler
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71/85 KVM KONTORLOKALER PÅ 
BAKKEPLAN TIL LEIE. Sentralt på Fjellhamar

I moderne gård oppført i 1998 har vi for utleie
2 kontorlokaler/showrom.
� 71 kvm bto med wc.
� 85 kvm med kjøkken og wc.
� Egen inngang fra bakkeplan ved stor 

parkeringsplass på fremsiden.
� Ref.nr: 03018/Eivind Aursøy.

� Beliggende i 2. etg med heis.
� Trivelige lokaler med god standard og rikelig 

med parkeringsplasser.
� Ventilasjonsanlegg m/kjøling.
� Kantinetjenester.
� Ref.nr: 02129/Ingar Finstuen.

KONTORLOKALE PÅ 400 KVM TIL LEIE. 
På Skedsmokorset

CA. 500 KVM MODERNE KONTORLO-
KALER TIL LEIE. Hvamkryssets beste bel.

På Olavsgaard har vi for utleie:
� Ferdig møblerte kontorer i lyse og trivelige 

omgivelser.
� Cellekontorer og landskap.
� Stor resepsjon. Flere møterom.
� Telefonsentral og nettkabel.
� Ref.nr: 03019/Eivind Aursøy.

I nytt bygg på Heia Industrifelt har vi for leie:
� 367 kvm for lager/verksted/lettindustri.
� T.h. 5,5 m, egen kjøreport (ca. 4,4 x 4,4 m).
� Lokalene har oljeutskiller.
� Mulighet for å sette inn mezzanin.
� 15 min. fra Lillestrøm. 30 min. fra Oslo.
� Ref.nr: 02063/Ingar Finstuen.

LAGER-/VERKSTED LOKALE PÅ 367 KVM
TIL LEIE. På Fetsund
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KONTOR/BUTIKKLOKALER
I Rælingen til leie 

Midt i Strømmen Sentrum har vi for leie:
� Nytt forretning-/kontorlokale på 367 kvm i 

gateplan mot Strømsveien.
� Alle fasiliteter med bl.a. ventilasjonsanlegg med 

kjøling, og siste generasjons tele- og datanettverk.
� Lyse og trivelige lokaler.
� Mulighet for parkering i eget p-hus.
� Ref.nr: 03031/Ingar Finstuen.

NÆRINGSLOKALE PÅ GATEPLAN TIL LEIE I
I Strømmen Sentrum

På Lindeberg har vi for utleie:
� 1. etg.: ca. 80 kvm nyoppussede kontorer 

(mulighet for utvidelse).
� 2. etg.: kontorer fra ca. 15-300 kvm.
� Rimelig leie.
� Felles sentralbordtjeneste og kantine.
� Ventilasjonsanlegg med kjøling.
� Ref.nr: 01033/Nina Sillibakken.

I nytt moderne bygg oppført 1994, har vi for leie:
� Kontorlokale på 379 kvm som kan vurderes opp-

delt på flere leietakere.
� Bestående av et stort resepsjonsområde/kombirom, 

14 cellekontorer, spiserom/kjøkken og toaletter.
� Biloppstillingsplasser. Kort vei til off. komm.
� God beliggenhet langs E6 v/Hvamkrysset.
� Lokalene kan vurderes oppdelt på flere leietakere.
� Ref.nr: 02074/Ingar Finstuen.

KONTORLOKALER PÅ 90/277 KVM TIL
LEIE. Hvam v/Olavsgaard Hotell

KONTORLOKALER, CA. KR 600/KVM/
ÅR TIL LEIE. På Frogner i Sørum kommune

I forretningssenter i Rælingen, kun 5 min fra
Norges Varemesse:
� 40 kvm kontor.
� 115 kvm kontor/butikk.
� Ventilasjon med kjøling.
� Felles alarmanlegg.
� Rikelig med parkeringsplasser.
� Gunstig leie ved hurtig avgjørelse.
� Ref.nr: 01170/Nina Sillibakken.
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110 KVM KONTORLOKALE TIL LEIE
I Solheimsveien 62 A, i Lørenskog

KONTORLOKALER I LILLESTRØM TIL LEIE
Rolf Olsens vei v/Åråsen Stadion

NÆRINGSEIENDOM M/7 UTLEIE-ENHETER FOR
SALG. «Haug Meieri» Nannestad

CA 4.200 KVM KOMBI.BYGG TIL LEIE
Sentralt på Karihaugen ved motorveien.

CA. 2.300 KVM KOMB.EIENDOM
SALE/LEACEBACK. Ved Lillestrøm

I godt profilert bygg i veletablert
næringsområde har vi for utleie:
� 3. etg.: nyoppusset kontorlokale 

med tilhørende lagerrom på 
ca. 35 kvm.

� Lyse og trivelige lokaler.
� Ventilasjon og kjøling.
� Heis.
� Ref.nr: 02036/

Nina Sillibakken.  

724 kvm BTA. 523 kvm BOA.
Uthus/låve/garasje 212 kvm BTA.
� Oppf.: 1910, betydelig opp-

gradert og modernisert de
seneste år.

� Tomt på ca. 3.000 kvm.
� Takst SV/LV kr. 3.800.000,-/

kr. 3.200.000,-. Prisant.: 
3.500.000,- + off. omk./
GI BUD!

� Ref.nr:  03038/Roger Kringlen.

I Rolf Olsens vei ved Åråsen Stadion i
representativ eiendom har vi for utleie
ca. 470 kvm kontorlokaler:
� Lokalene er inndelt med celle

kontorer i to ulike størrelser.
� Møterom/spiserom .
� Herre- og damegarderobe 

m/dusj. Badstu. 
� Ventilasjon m/kjøling.
� Mulighet for noe lager.
� Ref.nr: 03055/Nina Sillibakken.  

STOR TOMT, KONTOR OG 2 STK.
LAGERTELT M.M. Myrvangvn. 3, Kløfta

Sentralt beliggende tomt på 11.812 kvm med
gode profileringsmuligheter mot E6:
� Malthus kontorbrakker 400 kvm.
� Telt/lager 400 kvm. Vaskeplass med olje-

utskiller.
� Hele eiendommen er inngjerdet.
� Prisant.: 7.000.000,- + off.omk./GI BUD!
� Ref.nr: 03053/Roger Kringlen.

En eiendom som er meget godt vedlikeholdt:
� Oppf.: 1982/92.
� Eiendomstomt på 4.756 kvm.
� Eiendommen er fullt utleiet på gode kontrakter.
� Ref.nr: 03032/Roger Kringlen.

I bygget til PetroTek, sentralt med ekspo-
nering mot motorvei, har vi for utleie:
� Ca 250 - 3.200 kvm bto lager-/

verksted-/lettindustri. Takhøyde: 
ca 3- 6 meter.

� Flere kjøreporter.  
� Ca 530 kvm mezzaniner m/lager 

og kontorplasser
� Ca 127 kvm + 350 kvm kontorloka-
ler.
� Uteplass. Gode parkeringsforhold.
� Ledig etter avtale.
� Ref.nr: 03049/Eivind Aursøy.

Brosjyre NE 0603.qxd  09.12.2003  12:32  Side 4


