
Men de gode prosjektene er det dessverre få av og det har
ikke vært mange omsetninger i markedet og henvise til. 

Ett stadig større utbud av eiendommer hvor det ofte er få
eller ingen leietakere er motpolen. Dette er dagens "taper"-
eiendommer.  Her ligger definitivt den største risikoen, men
også det største potensialet for den vågale investor. Sitter
man med en leietaker på "hånden", eller er ute etter bygg
for eget bruk har man i dag en unik mulighet for å gjøre ett
kupp. Disse eiendommene selges for langt under det man
tidligere kalte markedsverdier.

Så spørsmålet nå er hva man skal kjøpe, og om man skal
kjøpe, i dag eller vente til i morgen?

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. 5 - november 2003

Er «toget» i gang igjen?

Men er det slik at alt nå går av seg selv? Nei, dessver-
re. Bildet er nok noe mer nyansert. Mange vurderer fort-
satt risikoen til å være for høy. Det er riktignok en
økende optimisme i bedriftene og flere har igjen begynt
å ansette. Dette har gitt en viss interesse i utleiemarkedet,
som i og for seg er bra. Men med fortsatt opp i mot
1.000.000 ledige kontorkvadratmetere i Oslo-området
skjer det dessverre ikke noe over natten. Disse arealene
er neppe absorbert til "balanse"- nivået før tidligst 4 -5 år
frem i tid. 
Det er de utleide eiendommene med solide leietakere
som er vinnerne i dagens salgsmarked. Det aksepteres
stadig lavere yield blant investorene ved kjøp av disse.

EEiivviinndd AAuurrssøøyy

Statsaut. eiendomsmegler MNEF Megler Megler

Den norske økonomien bedres og optimismen
er på vei tilbake i næringslivet. Godt hjulpet av
rente-senkningene har investeringslysten økt.
Eiendom er intet unntak og flere aktører er i
ferd med å posisjonere seg. Det er i dag man
kan ha anledningen til å gjøre gode kjøp om
man finner de rette eiendommene.
Leienivåene er i ferd med å stabilisere seg og
disse er nå på et bunnivå. 
Det er med andre ord et stort potensiale for å
få en god avkastning på sine eiendomsinve-
steringer.

15.10 fikk vi et nytt fjes her hos oss i
REAL Eiendomsmegling AS. Hun heter
Siv-Tove Haug og kommer opprinnelig
fra Tønsberg, men har bodd i Oslo
siden sommeren 1998. 
Siv er utdannet Eiendomsmegler fra BI
Oslo. Hun har tidligere jobbet på opp-
gjørsavdelingen i Gjensidige NOR
Eiendomsmegling og drevet med bolig-

megling i hos Obos-megleren avd. Oppsal. 
Hos oss skal hun være "Regnskaps-/oppgjørsansvarlig".

Ny medarbeider
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ATTRAKTIVE KONTORLOKALER
I administrasjonsbygg på Fjellhamar

I representativt bygg idyllisk beliggende ved
Fjellhamarelva har vi for utleie:
� 200 kvm bto kontorlokaler i 

administrasjonsbygget til Icopal AS.
� Ca. 80 kvm kontorlokaler i sidebygg.
� Inndelt med cellekontorer. Fremstår som meget 

representative.
� Ferdig tele/datakablet. Muligheter for sentralbord, 

resepsjon- og posttjenester. Kantine i bygget. Parkering.
� Ledig fra hhv. ca. 1.1.2004 og 1.4.2004. 
� Ref.nr: 03088/Eivind Aursøy.

LAGER MED KJØREPORT TIL LEIE
Skårer i Lørenskog

� 612 kvm lager m/kjøreport.
� 222 kvm komb.lokale (84 kvm lager, kontor 

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

UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

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

� 528 kvm kaldtlager m/kontor m.m.
� Nybygg - innflytting i løpet av 2003.
� Eiendommen ligger sentralt syd for 

Skedsmokorset, kort vei til E6.
� 4 kjøreporter. Minste takhøyde 6 m.

Varmt kontor, toalett/vaskerom.
� Asfaltert snuplass/biloppstillingsplass.
� Ref.nr: 03089/Roger Kringlen.

KALDTLAGER TIL LEIE
Vestvollveien, Skedsmo
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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

KONTORLOKALER TIL LEIE
Sentralt i Strømmen 

� 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

� I Strømsveien 66 har vi for utleie 160 kvm lyse kontorer til 
leie i 3. etg. bestående av 5 kontorer, møterom, datarom, 
kjøkken m/spiseplass, garderobe og wc.

� Ventilasjon m/kjøling.
� I 2. etg. har vi for utleie ca. 120 kvm kontorer som kan deles

på 2 leietakere. Kontorene er lyse og kan greit tilpasses leie-
taker.

� Gården har nylig gjennomgått betydelig utvendig opp-
gradering.

� Beliggende i hovedgate i Strømmen med alle fasiliteter i 
umiddelbar nærhet.

� Ref.nr: 03085.

� Oppf.: 1988. Tomt på 5510 kvm.
� Kontor og lager fordelt over 2 plan. Begge med 

adkomst på bakkeplan. 1. etg.: 130 kvm 
kontor/spiserom og 251 kvm lager. 2. etg.: 
85 kvm kontorer og 330 kvm lager.

� Moderne ventilasjonsanlegg, data/ISDN 
og alarm.

� Prisant.: 4.800.000,- + Off. omk. / GI BUD!
� Ref.nr: 03082/Roger Kringlen.

KOMBILOKALER TIL LEIE/SALG
Industriveien 28, 1483 Skytta
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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.

4,5 MÅL TOMT NÆRING/INDUSTRI
Til salgs

På Heia Næringspark i Fetsund kommune har
vi for salg:
� Eiet tomt på 4.484 kvm.
� Regulert til næringsvirksomhet.
� Tomten er byggeklar.
� 15 min. fra Lillestrøm. 30 min. fra Oslo.
� Ref.nr: 03081/Ingar Finstuen.

NÆRINGSMIDDELGODKJENT INDUSTRI-
EIENDOM. For utleie/salg, Kløfta

I etablert og attraktiv næringsområde på Kløfta, med lett adkomst og
kort avstand fra motorvei E 6 har vi for utleie, eventuelt salg velholdt
kombinasjonseiendom. 
� Ca 4.670 kvm grunnflate bestående av 3 separate haller, fryselager og 

ekspedisjons-/rampeområder.
� Ca 900 kvm mezzaniner med kontor og lager.
� 8 lasteramper/porter og 5 porter for direkte innkjøring.
� Takhøyder: 6,5 meter i haller, 3,5 meter under mezzaniner.
� Nyoppusset til en meget god standard.
� Tidligere benyttet som bakeri.
� Rikelig med strøm i eiendommen (2 trafo-rom)
� Ved utleie kan lokalene deles på flere leietakere.
� 10 916 kvm tomt opparbeidet med asfaltert m/transport- og parkeringsareal.
� Ref.nr: 03100/Eivind Aursøy.

LAGER-/KONTORLOKALER TIL LEIE
Skedsmokorset

� Ca. 3.772 kvm lager m/kjøreporter. 
Kan vurderes oppdelt.

� Ca. 588 kvm lager med kjøreport.
� Kontorer fra 20 - 366 kvm.
� Moderne bygg med blant annet heis, 

ventilasjon, kjøling, kantinetjenester, 
bredbånd m.m.

� Rikelig med parkeringsplasser.
� Ref.nr: 03101/Ingar Finstuen.
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