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E-post: eivind@real.no
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alt. mob. Tlf: 90 20 66 41. 
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Næringseiendommer fra REAL EIENDOMSMEGLING AS. Utg. 3 - september 2003

Medhjelpersalg
REAL Eiendomsmegling AS ble i fjor oppnevnt
av Nedre Romerike Tingrett til å forestå
tvangssalg av næringseiendom på Romerike.
Med høy grad av ledige lokaler og et bolig-
aksjemarked som ikke er helt på høyden, er
temaet tvangssalg igjen mer aktuelt enn på
lenge.

De underliggende årsaker til at tvangsalg av
næringseiendom begjæres, kan være mange og 
forskjellig. Leietakere innstiller og nedlegger sine 
virksomheter grunnet dårlig økonomi, som igjen får
konsekvenser for gårdeier (e) ved bortfall av leie-
inntekter. I tillegg til ovennevnte kan nevnes at 
enkelte lider tap i andre lånefinansierte investeringer.

En rekke investorer har investert i andre segmenter
som blant annet varehandel, aksjer og verdipapirer.
Alle er vi kjent med utviklingen i aksjemarkedet de
senere årene. Mange av investorene som har opp-
nådd tap her kommer i likviditetsskvis, og klarer ikke
lenger å betjene sine engasjementer. Konsekvensen
kan være tvangsalg av eiendommene. Stort utbud
av eiendom generelt  kan medføre nedgang i eien-
domsprisene. Bankene vil da øke sikkerhetskravet og

når refinansierings mulighetene skrumper inn ender dette
ofte i tvangsalg.

HHvvoorrffoorr ttvvaannggssssaallgg??
For at tvangssalg skal kunne avverges, er det nødvendig
at saksøkte selv ser fordelen ved å finne andre løsninger
(f.eks. frivillig salg).

I de tilfeller hvor vi blir oppnevnt som medhjelper, kan
det konstateres at saksøkte ikke har vilje eller evne til
samarbeid. I slike tilfeller er dessverre ofte tvangssalg
den eneste løsning. Dette gir kreditorene de beste 
mulighetene for å få dekket sitt tilgodehavende.
Gjennomføring av tvangssalg kan i noen tilfeller være
den beste løsningen også for saksøkte, da en rask
gjennomføring av tvangssalg bidrar til bortfall eller
reduksjon av gjeld. Hans løpende utgifter vil med andre
ord reduseres som følge av at renteutgiftene reduseres
eller bortfaller.

Gjennomføring av et tvangssalg har også en preventiv
effekt. Hvis medhjelper og kreditorer alltid fant andre
løsninger enn tvangssalg, ville instituttet miste sin virkning
som tvangsmiddel. Dette vil neppe verken långivere eller
låntagere på sikt være tjent med.

IInnggaarr FFiinnssttuueenn

Statsaut. eiendomsmegler MNEF Megler Megler
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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.
� Kort avstand både til Gardermoen og Oslo.
� Prisant.: 7.000.000,- + off.omk./GI BUD!
� Ref.nr: 03053/Roger Kringlen.

CA. 300 KVM MODERNE KONTORLO-
KALER TIL LEIE. Hvamkryssets beste bel.

På Olavsgaard har vi for utleie:
� Kan deles fra 50 kvm og oppover.
� Ferdig møblerte kontorer i lyse og trivelige 

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

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.

KOMBINASJONLOKALER I LILLESTRØM TIL
LEIE/SALGS. Rolf Olsens vei v/Åråsen Stadion

I Rolf Olsens vei ved Åråsen Stadion i
representativ eiendom har vi for
utleie/salg ca. 470 kvm kontorlokaler
og 490 kvm lager:
� Kontorene er inndelt m/lettvegger.
� Møterom/spiserom .
� Herre-/damegard. m/dusj. Badstu. 
� Ventilasjon m/kjøling.
� Lager m/dir. innkj. og 2 kjøreporter.
� Stor inngjerdet tomt på 5,5 mål.
� Ref.nr: 03055/Nina Sillibakken.  

470 KVM KONTORLOKALER
Skytta Industrifelt

� Lyse lokaler inndelt i celle-
kontorer og noe landskaps-
løsning.

� Ventilasjon og kjøling.
� Tilgang til lys og trivelig fell-

les kantine.
� Muligheter for felles sentral

bord-, og resepsjonstjenester. 
� Ref.nr: 03036/

Nina Sillibakken.
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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

I godt profilert bygg beliggende med fasade mot
motorveien mellom Oslo og Lillestrøm har vi for utleie:
� 220 kvm lager m/felles kjøreport med annen 

leietaker.
� 118 kvm kontorlokale på mezzanin.
� Eget kjøkken m/spiseplass, cellekontorer, møte-

rom, arkiv, m.v.
� Lokalene fremstår som lyse og trivelige.
� Ref.nr: 03065/Eivind Aursøy.

KOMBINASJONSLOKALE PÅ 338 KVM 
Sentralt på Skårer i Lørenskog

LAGER PÅ 612 KVM TIL LEIE
Skårer i Lørenskog

� 222 kvm komb.lokale (84 kvm lager, kontor 
138 kvm).

� 108 kvm kaldtlager.
� 612 kvm lager m/kjøreport.
� 25 kvm kontorbrakke.
� 425 kvm kombilokale m/kontor og wc.
� 36 kvm kontorlokale.
� Ref.nr: 01190/Eivind Aursøy.

UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

� 591 kvm NYE kontorlokaler som 100% kan til-
passes leietakers ønske.

� Lokalene fremstår idag som rå-lokale, med ferdig-
lagt gulv og malte vegger.

� Muligheter for oppdeling i 2 separate lokaler.
� Øvrige leietakere i bygget er bl.a. Magne 

Landrø AS, Expert AS og Sportshuset AS.
� Ref.nr: 03002/Eivind Aursøy.

REPRESENTATIVE KONTORER VED 
VAREMESSEN. Senter Syd Lillestrøm
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VERKSTED-/LAGERBYGG FOR SALG
Flateby

I etablert industriområde, ca 20 min fra Lillestrøm, har vi for salg:
� 600 kvm verksted-/lagerhall. Takhøyde ca. 4,5 m. 2 kjøreporter. 

1 lasterampe. Garderobe, toaletter, dusjer, badstu og vaskerom er 
tilknyttet verkstedet.

� 90 kvm lagermezzanin.
� 278 kvm bolig/kontor med 12 kontor/soverom, dusj/wc/vask, 

lagerrom, kjøkken, spise- og oppholdsrom og vaskerom.
� Potensiale for videre utbygging.
� Kort vei til av/påkjøring til RV 120.
� Meget gode parkerings- og lossemuligheter.
� Eiendommen er i god stand.
� Prisant.: 3.500.000,- + Off. omk. / GI BUD!
� Ref.nr: 03068/Ingar Finstuen.

17 MÅL TOMT NÆRING/INDUSTRI
TIL SALGS

Sentralt ved Lørenskog Storsenter (Triaden) har
vi for salg tomt:
� 17.000 kvm.
� Avsatt i kommuneplan til næringsvirksomhet.
� Nabo med Norfolier AS.
� Ref.nr: 03074/Eivind Aursøy.

LAGER- OG LETTINDUSTRIBYGG FOR
SALG. Fetsund

� Totalt bebygd areal 8.923 kvm, hvorav 
2.441 kvm er ledig for utleie.

� Eiet tomt på 9.454 kvm.
� Inneholder verksted, lager, produksjon og kontor.
� Nettoleieinntekter utgjør pr. i dag 

kr. 1.856.599,- pr. år.
� Eiendommen trenger rehabilitering.
� Beliggende ca. 10 min kjøring fra Lillestrøm.
� Ref.nr: 02105/Ingar Finstuen.

� 4.850 kvm kontor.
� 3.466 kvm lager med 6 kjøreporter og takhøyde 8,40 m.
� Parkeringsdekning til 146 biler hvorav 36 plasser i eget 

parkeringshus.
� Bygget er i dag fullt utleid til 1 bruker med varighet til år 2006.
� Årlig leieinntekt utgjør kr. 7,8 mill.
� Utbyggingspotensiale.
� God adkomst for store biler/vogntog inne på området.
� Eiendommen fremstår med et tidsmessig og meget moderne 

utseende.
� Ref.nr: 03033/Ingar Finstuen.

FULLT UTLEID KOMBINASJONSBYGG
FOR SALG. Nittedal / Skytta
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