
Næringseiendommer fra REAL EIENDOMSMEGLING AS. Utg. 2 - februar 2004

I denne utgaven av REAL-NYTT har vi måtte la det redaksjo-
nelle gå ut for å imøtekomme behovet for våre annonsører.
Etter opplagsøkningen til 29 000 eksemplarer har responsen
vært så god at vi dessverre ikke har hatt plass for alle våre
oppdragsgivere i denne utgaven.  Det er hyggelig å obser-
vere at bladet vårt har truffet markedet og at flere og flere

interessenter møter oss på visninger med dette i hånden. Flere
av våre eiendommer ligger for øvrig på www.real.no om
denne utgaves utvalg ikke inneholder det Deres bedrift søker
etter.

Eivind Aursøy

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.

Siv-Tove Haug
E-post: siv@real.no

tlf direkte: 67 91 76 53, 
alt. mob. Tlf: 99 25 59 10. 



Solheimveien 112, P.b 322 - 1471 Skårer - Tlf 6791 7650 - Fax 6791 7651 - E-mail firmapost@real.no

www.real.no



Statsaut. eiendomsmegler MNEF Megler Regnskap-/oppgjøransvarlig

Vi har i Skytta Næringspark et rasjonelt og tids-
messig kombibygg til leie:
� God eksponering.
� Kort avstand til terminaler på Alfaset og Karihaugen.
� Arealene er ledigstillet.
� Lagerarealene er sprinklet.
� Innredet med reoler.
� Stor rampekapasitet/delvis direkte innkjøring.
� Lett adkomst for store vogntog.
� Ref.nr: 03107/Eivind Aursøy.

8.000 KVM LAGER M/KONTOR
Gjelleråsen

� Oppf. 1925 i attraktivt, solrikt, barnev. omr. med en eiet tomt på 7 500
kvm. 

� Inneholder bla. Kjeller: Lager, vaskekjeller, arkiv m.m. takhøyde 2,40 m.
� 1. etasje: Ganger, kontorer både i landskap og enkeltkontorer,

kjøkken/spiserom m.m.
� 2. etasje: Garderobe/dusj, toalett, kontorer m.m. Eiendommen fremstår

som godt vedlikeholdt.
� Bta 602 kvm. Markedsverdi iht. takst kr. 2 750 000,-  Prisant kr. 2 750

000,-+ omk.  
� Eiendommen er i dag regulert til offentlig formål, og benyttes som kontor

for Nes tingrett.
� Nåværende leieforhold ventes å opphøre i løpet av første halvår 2006.

Eventuell omregulering av eiendommen må gjennomføres av kjøper.
� Visning i Skrivervegen 26, kun e.e.a. med megler:

Roger Kringlen tlf. 67917654. Ref.: 03097

SØRUMSAND
«Sorenskrivergården» på Sørumsand
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ATTRAKTIVE KONTORLOKALER
I administrasjonsbygg på Fjellhamar

I representativt bygg idyllisk beliggende ved Fjellhamarelva
har vi for utleie:
� 200-320 kvm bto kontorlokaler i administrasjonsbygget til 

Icopal AS.
� Kan deles på flere leietakere.
� Inndelt med cellekontorer. Fremstår som meget 

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

resepsjons- og posttjenester. Kantine i bygget. Parkering.
� Ledig omgående. Parkering.
� Ref.nr: 03088/Eivind Aursøy.

� 528 kvm kaldtlager m/kontor m.m.
� Nybygg - Kan tas i bruk på kort varsel.
� 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

KOMBINASJONSEIENDOM PÅ CA. 
1.716 KVM. Beliggende på Algarheim

Ca. 5 km øst for Jessheim og ca. 8 km øst fra Gardermoen har vi
for salg, alt. utleie kombinasjonseiendom på samlet 1.716 kvm:
� 209 kvm bto bestående av kontor/showrom og 

garderobeanlegg.
� 168 kvm hall med takhøyde på 4,5 meter.
� 1.339 kvm lager/produksjonshall på samlet m takhøyde 

på 3,2 meter.
� 2.572 kvm tomt opparbeidet med asfaltert uteplass med 

25 parkeringsplasser.
� Prisant.: 7.000.000,- + Off. omk. / GI BUD!
� Ref.nr: 03102/Eivind Aursøy.

LAGER TIL LEIE 
PÅ SKEDSMOKORSET

� Lagerhall på 1.400 kvm.
� Kontor/hvilerom i tilknytning til lager.
� 1 kjøreport m/direkte innkjøring. Mulighet for 2.
� Takhøyde 7 meter.
� Søylefritt.
� Sentral og god beliggenhet.
� Ref.nr: 04005/Ingar Finstuen.
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OLAVSGAARD KONTORSENTER.
Ferdig møblert kontorlokale til leie.

Sentralt på Hvam og som nabo med Olavsgaard Hotell har vi for leie:
� Ca. 320 kvm kontorlokaler i 3. etg.
� Ca. 200 kvm kontorlokaler i 3. etg.
� Kan leies ut ferdig møblert med ca. 20 kontorer/arbeidsplasser mot 

yttervegg, med mulighet for 4 ekstraplasser, samt 4 kontor/
arbeidsplasser i kjerneområdet.

� Lokalene har flere møterom, PBAX, minikjøkken m/oppvaskmaskin, 
microovn og kjøleskap samt lagerrom, datarom m/kjøling + dusj.

� Lokalene er kablet (kat 5) for nettverksløsning og m mulighet for 
ADSL 2 mb.

� Ref.nr: 03019/Eivind Aursøy.

VERKSTED-/INDUSTRIBYGG TIL SALGS.
Åkrene v/Lillestrøm

� 1. etg. utgjør totalt 1.975 kvm. Inneh.: Maskinhall på ca. 1.250 kvm 
m/t.h. 8,0 m, og monteringshall på ca. 725 kvm m/ t.h. 4,0 m. 
Totalt 4 kjøreporter og egen hall for sandblåsing og lakkering på ca. 
150 kvm.

� 2. etg. utgjør totalt 1.084 kvm. Inneh.: 13 kontorer, kontorlandskap, 
2 stk. garderober m/dusj og wc, spiserom m/kjøkkeninnredning, arkiv,
lager, resepsjon, møterom og kjøkken.

� Gode parkeringsmuligheter på tomta. 22 p-plasser med motorvarmere.
� Bygget er oppført i 1975.
� Eiet tomt på totalt 15.493 kvm, hvorav ca 7.000 kvm er våtmarks-

område.
� Ref.: 03110/Ingar Finstuen.

I bygg beliggende ved motorveien mellom Oslo og
Gardermoen har vi for utleie kombinasjonslokale:
� Høytlager (6,8 meter t.h.) på ca. 140 kvm.
� Lavtlager (ca. 3,5 meter t.h.) på ca. 60 kvm, alt. 

kan dette benyttes til f.eks. kontor/showrom.
� Kjøreport (felles med annen leietaker).
� Ref.nr: 03009/Eivind Aursøy.

HØYTLAGER MED LAGERKONTOR
Skedsmokorset

167 KVM MODERNE KONTORLOKALER
TIL LEIE. Sentralt i Lillestrøm sentrum

I Adolph Tiedemanns gt. 22 har vi for utleie:
� Lyse kontorlokaler i byggets 2. etg.
� Kan 100% tilpasses leietakers behov.
� Nytt ventilasjonsanlegg (2002) m/kjøling.
� Heis.
� Ref.nr: 03003/Eivind Aursøy. 
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NÆRINGSMIDDELGODKJENT INDUSTRI-
EIENDOM. For utleie/salg, Kløfta

LAGER-/KONTORLOKALER TIL LEIE
Skedsmokorset

� Lager med ramper fra 590-3770 kvm.
� Kontorer fra 30-370 kvm.
� God adkomst for store biler/vogntog 

på området.
� Moderne bygg med blant annet heis, 

ventilasjon, kjøling, kantinetjeneser, 
bredbånd m.m.

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

MODERNE KONTORER 
NEDRE ROMMEN. 1200 KVM. TIL LEIE

I etablert og attraktiv næringsområde på Kløfta, med lett adkomst og
kort avstand fra motorvei E 6 har vi for utleie, eventuelt salg velholdt
kombieiendom. 
� 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 eiend. (2 trafo-rom). Ved utleie kan lokalene deles på 

flere leietakere.
� 10 916 kvm tomt opparbeidet med asfaltert m/transport- og parkerings-

areal.
� Ref.nr: 03100/Eivind Aursøy og Roger Kringlen.

BUTIKKLOKALE I STRØMMEN SENTRUM.
Strømsveien 52, 2010 Strømmen

Hjørnelokale med gode profileringsmuligheter for leie:
� Ca   90 kvm. på gateplan
� Ca 200 kvm. i 2. etg.
� Lyse trivelige lokaler.
� Gode parkeringsforhold på eiendommen. 
� I tillegg kan 3.etg benyttes til lager/spiserom etc.
� Ref.: 04009  Roger Kringlen, tlf: 67 91 76 54   
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� 2.etg: 400 kvm kontorer og showrom.
� 3.etg: 800 kvm kontorer og showrom.
� Fine moderne kontorer med god planløsning.
� Inntil 28 parkeringsplasser.
� Arealet kan deles på 2 eller flere brukere.
� Ref.nr: 04010/Roger Kringlen.


