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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. 
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Statsaut. eiendomsmegler MNEF Megler Regnskap-/oppgjøransvarlig

ATTRAKTIVE KONTORLOKALER
I administrasjonsbygg på Fjellhamar

I representativt bygg idyllisk beliggende ved Fjellhamarelva
har vi for utleie:
� 20-320 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.

900 KVM KONTORLOKALER I
GODT PROFILERT BYGG.

Ved "porten" til Lørenskog, med særdeles god profilering mot
motorvei (RV 159) har vi for utleie:
� 900 kvm kontorlokaler, som kan deles i enheter fra ca 50 kvm.
� Arealene fordeler seg over 2 og 3 etg.
� Stort og lyst inngangsområde, romslig trappegang og

heisadkomst. 
� Bygget er moderne innredet med lyse fine flater.
� God adkomst - god beliggenhet. 
� Moderne bygg med blant annet bredbånd, ventilasjon,

kjøling m.m.
� Bra med parkeringsdekning.
� Ref.nr: 04031/Eivind Aursøy.
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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.

MODERNE KONTORER 
NEDRE ROMMEN. 1200 KVM. TIL LEIE

� 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.

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

NÆRINGSMIDDELGOKJENT 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
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 

parkeringsareal.
� Ref.nr: 03100/Eivind Aursøy og Roger Kringlen.
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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.
� 1.494 kvm av bygget er utleid. Netto årlig leieinntekt utgjør 

kr. 656.000,-.
� Eiet tomt på totalt 15.493 kvm.
� Ref.: 03110/Ingar Finstuen.

LAGER OG KONTOR I MODERNE 
EIENDOM. 1661 m2, Nedre Kalbakken

� 1.etg: Høyt lager ca 1004 kvm. 
� 2.etg: Lager/kontor ca 272 kvm.
� 2.etg: Kontor ca 385 kvm.
� Moderne standard på alle arealer.
� Moderne bygg med blant annet kantine, 

ventilasjon, kjøling m.m.
� Bra med parkeringsplasser.
� Lett adkomst for store vogntog
� Ref.nr: 04030/Roger Kringlen

BENSINSTASJON PÅ KJUL I NITTEDAL.
TIL SALGS

� Inneh.: butikk med gatekjøkken, kontor, lagerrom, 
baderom, smørehall og vaskehall. Området foran 
stasjonen er bebygget med bensinpumper under et 
overbygget område på ca 170 kvm.

� Bruttoareal: 175 kvm. Tomt: 3.129 kvm
� Alminnelig god standard, hvor gatekjøkkenet er 

nyinnredet en av de siste årene. 
� Oppført 1965, senere tilbygget og modernisert.
� Nær offentlig kommunikasjon.
� Prisant./verditakst: kr. 3,5 mill.
� Ref.nr: 04028/Roger Kringlen.

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

197 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

KOMBINASJONSBYGG 
På ca. 1538 kvm Strømmen

� 210 kvm kontorlokaler.
� 1328 kvm lager evt. lettere verkstedarealer.
� Arealene kan oppdeles.
� Innredet med reoler, 

kjøreport, bredbånd, 
ventilasjon/kjøling. 

� Ref.: 04006/
Eivind Aursøy   

Sentralt på Kjeller/Lillestrøm, Fetveien 155:
� Eiendommen består i dag av 14 næringsseksjoner 

og 1 vaktmester leilighet.
� Areal ved ferdigutbygget 2.636 kvm.
� Eiendommen er godkjent med 4400 lleeiilliigghheetteerr med areal 

fra 21-65 kvm.
� Eiendomstomt på 3.699 kvm.
� Rikelig med parkeringsplasser.
� Prisant.: 13.000.000,- NOK + Off. omk.
� Ref.nr: 03096/Roger Kringlen.

NÆRING-/BOLIGEIENDOM M/STORT
UTBYGNINGSPOT. TIL SALGS

NÆRINGSSEKSJON TIL SALGS/LEIE
Lillestrøm sentrum

� Areal: 295 kvm. 
� Inneholder: 1. etg. (gateplan): 185 kvm kontor-/forretnings-

lokaler med toaletter. U.etg.: 110 kvm kontor-/forretnings-
lokaler.

� Parkering: 1 plass i garasjekjeller og 2 plasser i 
bakgård under tak.

� Beliggenhet: Meget sentralt i Lillestrøm sentrum. 
Eksponering ut mot Solheimsgata.

� Adresse: Solheimsgata 17.
� Oppført: 1995.
� Ref.nr.: 04022/Ingar Finstuen.


